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Jõhvi Lasteaiad aasta tegevuskava on valminud koostöös pedagoogide, õppealajuhatajate,
majandusjuhatajate ja direktoriga. Tegevuskava aluseks on arengukava 2019/2020.a. planeeritud
tegevused ja õppe- ja kasvatustööd toetavad üritused.
Tegevused toetavad lasteaia missiooni ja aitavad liikuda visiooni poole, arvestades lasteaia
väärtusi.
1. Jõhvi Lasteaiad missioon:
Tagada turvalises keskkonnas koostöös lapsevanemaga lapse mitmekülgsete areng.
2. Jõhvi Lasteaiad visioon
Jõhvi Lasteaiad on parima kasvukeskkonnaga lasteaed. Siin sirguvad õnnelikud, ettevõtlikud, tervist
väärtustavad ja viisakad lapsed.
3. Jõhvi Lasteaiad väärtused
 Koostöö
 Tervis
 Ettevõtlikkus
 Hoolivus
 Viisakus
4. Lasteaia arengu üldeesmärgid
 Lastele on loodud turvaline tervist edendav kasvukeskkond
 Erivajadusega lapsed on toetatud ja neile loodud tingimused kasvamiseks ja arenemiseks
 Muukeelne laps on toetatud eesti keele kui teise keele õppimisel
 Ettevõtlik hoiak on kujunenud lastes, personalis ja lastevanemates
 Rakendunud Kiusamisest vaba lasteaia metoodika
 Rakendunud Samm-sammult metoodika
 Lasteaias töötab kvalifitseeritud ja kompetentne personal laste arengu suunamiseks
 On kujundatud ühtne meeskond kolme lasteaia maja personalist ja lastevanematest
eesmärkide täitmiseks ja hea maine hoidmiseks
 Kolme maja traditsioonid ja omapära säilinud
5. Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted
 Lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine
 Lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine
 Lapse loovuse toetamine
 Mängu kaudu õppimine
 Humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine
 Lapse arengut ja sotsialiseerimist soodustava keskkonna loomine
 Lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine
 Üldõpetusliku tööviisi rakendamine
 Kodu ja lasteasutuse koostöö
 Oma rahvuskultuuri traditsioonide põhjal eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning
teiste kultuuride eripäraga arvestamine
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6. Õpikäsitus
 Õppimine on elukestev protsess, mille tulemusel toimuvad muutused käitumises, teadmistes,
hoiakutes, oskustes jms ning nendevahelistes seostes. Laps õpib matkimise, vaatlemise,
uurimise, katsetamise, suhtlemise, mängu, harjutamise jms kaudu.
 Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja läbiviimisel arvestatakse laste eripära: võimeid,
keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu, terviseseisundit jms. Pedagoogid on laste arengu
suunajad ning arengut toetava keskkonna loojad.
 Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest. Last
kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut analüüsima.
 Õppe- ja kasvatustegevuses luuakse tingimused, et arendada lapse suutlikkust:
1) kavandada oma tegevust, teha valikuid;
2) seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega;
3) kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes;
4) arutleda omandatud teadmiste ja oskuste üle;
5) hinnata oma tegevuse tulemuslikkust;
6) tunda rõõmu oma ja teiste õnnestumistest ning tulla toime ebaõnnestumistega.
7 . VALDKOND: eestvedamine ja strateegiline juhtimine
Eesmärk:
1) kogu organisatsioon liigub visiooni elluviimise suunas kaasates huvigruppe
2) kolme maja dokumentatsioon ja regulatsioonid ühtlustatud
3) kogu organisatsioon on haaratud planeerimisse, otsustamisse, tegevustesse, analüüsimisse

Tegevus

Tulemus

Tähtaeg

Vastutaja

Arendustegevuses õppiva
organisatsiooni
põhimõtetega arvestamine

Juhtkonna tegevuse
tunnetamine tööd
edendavana,
koostegutsemine erinevate
rühmade vahel

September 2019

Direktor,
õppealajuhatajad

Liitutud projektiga
Rakendada aktiivselt
„Kiusamisest vaba lasteaed” Kiusamisest vaba lasteaia
metoodikat

Pidevalt

Õppealajuhatajad

Olemas on Tervise
edendamise tegevuskava
Vigastuste raporti
sisseseadmine

Tegevuskava täidetud

Oktoober 2019

Tervishoiutöötaja,
tervisemeeskond

Hoolekogu aktiivsuse
suurendamine aastaplaani
koostamise kaudu

Olemas aastaplaan igaks
aastaks

Jaanuar 2020

Hoolekogu
esimees

Dokumentide ühtsustamine: Regulatsioonid loodud
õpetaja vaba ametikoha
täitmise kord, asjaajamise
kord, personali arendamise ja
koolituse kord

November 2019

Direktor,
personalijuhtasjaajaja,
õppealajuhatajad

Arengukava järgmise nelja

Jaanuar 2020

Direktor

Arengukava (sh

aasta tegevuskava
koostamine koostöös
huvigruppidega

tegevuskava) koostatud ja
kinnitatud

Tulemuslikkuse indikaatorid (näitajad):
 Kogu personal on kaasatud organisatsiooni arendustegevusse, sh otsustusprotsessidesse,
planeerimisse läbi infopäeva, siseveebi, koosolekute ja töörühmade tegevuse.
 Huvigrupid on aktiivselt kaasatud lasteaia töö planeerimisse, tegevustesse, analüüsi- ja
parendusprotsessidesse.
 Kogu personal on kaasatud arengukava koostamise ja otsustamise protsessidesse.
8. VALDKOND : personali juhtimine
Eesmärk:
1) personali motiveerituse ja kompetentsuse tase on tõusnud, et tagada lapse areng, lasteaia
missioon ning eesmärkide täitmine
2) uuele õpetajale on tagatud tugisüsteem
3) lasteaias töötavad oma ala professionaalid, kes toetavad lapse mitmekülgset arengut
4) Viidud läbi töö-ja eneseanalüüsid kogu personaliga ja kaardistatud saavutused lapse arengu
toetamiseks
Tegevus

Tulemus

Õppekava arendamise
meeskonna töö
süvendamine

1 kord aastas õppekava Mai 2020
üle vaadatud,
arvestades laste
vajadusi

Personali pühendumise 1 kord aastas
ja rahulolu näitajate
ankeetküsitlus läbi
väljaselgitamine
viidud

Tähtaeg

Jaanuar 2020

Vastutaja
Direktor,
õppealajuhatajad

Personalijuht- asjaajaja

Juhi-alluva
arenguvestluste
läbiviimine

1 kord aastas juhtkonna Aprill 2020
liikmetega 1 kord
aastas õpetajatega 1
kord kolme aasta tagant
tehnilise personaliga

Direktor
õppealajuhatajad
majandusjuhataja

Õpetajate päeval
väljasõitude
korraldamine

1 kord aastas on
toimunud väljasõit

Personalijuht-asjaajaja,
õppealajuhatajad

Mentorluse
rakendamine

Igale uuele õpetajale on Pidev
tagatud mentor

Õppealajuhatajad

Tegevusplaani
koostamine
kogemuste
vahetamiseks
õpetajalt-õpetajale

2 korda aastas on
toimunud
metoodikapäevad
kolme maja koostöös

Õppealajuhatajad

Oktoober 2019

Mai 2020

Lahtiste tegevuste
korraldamine igas
majas

1kord aastas toimuvad Veebruar 2020
majades lahtised
õppekasvatuse
tegevused
Õpetajad on läbinud
Mai 2020
koolitused vastavalt
koolitusplaanile

Õpetajaskonna
täiendkoolituste
läbiviimine vastavalt
koolitusplaanile,
arvestades arengukava
Tööohutusalase
Koolitus on läbitud
Jaanuar 2020
koolituse
läbiviimine
töökeskkonnaspetsialistile ja
töökeskkonnavolinikule
Terviseedendusalased Koolitatud on
Mai 2020
koolitused personalile tervisemeeskonna juht ja
liikmed
Koolitusest tagasiside Läbi viidud koolitused Pidev
andmine
õpetajalt-õpetajale
Kõrgkoolidega
Jõhvi Lasteaiad
September 2019
kontaktide jätkamine
kollektiivi
õpetajate järelkasvu
on asunud tööle uued
tarvis
õpetajad
Personali koosseisu
1 kord aastas on
Oktoober 2019
süsteemne ülevaatamine personali
optimaalseks ressursi
koosseis üle vaadatud
kasutamiseks
Enam tähelepanu
Personal pühendunud Pidev
pööramine personali
töös laste arengule
saavutustele, mis on
aidanud kaasa lapse
arengule

Õppealajuhatajad

Personalijuht- asjaajaja

Personalijuht- asjaajaja

Personalijuht-asjaajaja
Personalijuht-asjaajaja,
õppealajuhatajad
Personalijuht-asjaajaja

Personalijuht-asjaajaja

Personalijuht-asjaajaja

Tulemuslikkuse indikaatorid (näitajad):
 Moodustatud arengu-, ettevõtlikkuse- ja tervisemeeskond
 100% personali arvab, et lasteaias on loodud meeskonnatööd toetav keskkond
 100% personali arvab, et tunnustamine motiveerib töö tegemist
 50% personali osalevad koolitusel õppeaasta jooksul.
 95% personali on rahul meeskonna innustamisega juhtkonna poolt
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9. VALDKOND: ressursside juhtimine

Eesmärk:
1) eelarveliste ressurside planeerimine on taganud arengukava eesmärkide täitmise
2) tagatud ettekirjutuste täitmine ja kasvukeskkonna turvalisus
3) informatsiooni edastamiseks on loodud erinevad võimalused
4) säästliku majandamise tulemusel saavutatud halduskulude kokkuhoid
Tegevus

Tulemus

Tähtaeg

Vastutaja

Toidu nõuetekohaseks
käitlemiseks piisava
arvu töökorras
külmseadmete
olemasolu tagamine

Pillerkaare majja on
Planeeritav tegevus
ostetud üks puudu olev
külmkapp

Majandusjuhatajad

Rühmaruumide osaline Esikud ja rühmaruumid Planeeritav tegevus
renoveerimine: Sipsiku remonditud
majas kaks
rühmaruumi:
sõimerühmad

Majandusjuhatajad

Kalevipoja majas
Pardipoegade rühma
seinte ja põranda
remont Päikese rühma
seinte ja põranda
remont,
Mesimummude rühma
põranda remont ning
Aibolidi rühmas seinte
uuendamine/värvimine

Pardipoegade, Päikese, Planeeritud
Aibolidi ja Mesimmude juuli 2020
rühmades remont on
teostatud

tegevus, Majandusjuhatajad

Sipsiku maja
rühmaruumide ja
esikute valgustuse
vastavusse viimine
tervisekaitsenõuetele

Rühmaruumide
valgustus viidud
vastavusse
tervisekaitsenõuetele

Planeeritav tegevus

Sipsiku maja õueala
renoveerimine

Õueala vastab laste
vajadustele

Planeeritud
august 2020

Kalevipoja maja
sõimerühmadele
aedikute rajamine

Õuealal on
sõimeaedikud

Planeeritud
tegevus, Majandusjuhatajad
november 2019

Turvalisuse
edendamise ja
vigastuste ennetamise
tegevuskava täitmine

Laste elu on turvaline

Pidev

Tervishoiutöötajad

Pidev inventari
uuendamine

Inventar uuendatud

Planeeritav tegevus

Majandusjuhatajad

Majandusjuhataja

tegevus, Majandusjuhatajad

Kalevipoja majas
Garderoobi kapid
Sajajalgsete ja Jänkude uuendatud
rühmades
garderoobikappide
välja vahetamine.

Planeeritud
märts 2020

tegevus, Majandusjuhatajad

Elektripaigaldise
korralise tehniline
kontroll kolmes majas

Puudused on
väljaselgitatud

Planeeritud
tegevus, Majandusjuhatajad
veebruar 2020

Pidev voodiinventari
soetamine rühmadesse

Olemas on
Planeeritud
tervisenõuetele
aprill 2020
vastavad voodiinventar
ja voodipesu

Sipsiku majja
kuivatuskappide
soetamine

Lasteriiete kuivatamise Planeeritav tegevus
võimalus on tagatud

Majandusjuhatajad

Sipsiku maja ja
Kalevipoja maja
üldkoridori ja
trepikodade remont
ning elektrisüsteemi
uuendamine

Ruumid on puhtad ja
turvalised,
elektriturvalisus on
tagatud

Majandusjuhatajad

tegevus, Majandusjuhatajad

Planeeritav tegevus

Liivakastide
Laste mängukeskkonna Planeeritud
uuendamine ja remont, kaasajastamine ja
mai 2020
liivakastide katete
uuendamine
soetamine, ümbruste
korrastamine

tegevus, Majandusjuhatajad

Pillerkaare maja
hoovialale
päikesevarjude
soetamine

Päikesevarjud on
soetatud

Planeeritav tegevus

Majandusjuhatajad

Pillerkaare maja
rühmaruumide
sanitaarremont

Ruumid on puhtad ja
esteetilised

Planeeritav tegevus

Majandusjuhatajad

Pillerkaare maja
välisseintelt
hallitusjääkide
eemaldamine

Välisseinad on
hallitusest puhastatud
ja kaitstud

Planeeritav tegevus

Majandusjuhatajad

Trepiastmete
Laste ja personali
märgistamine (algustraumade ohtu on
lõpp). Libisemise vastu vähendatud
töötlemine

Planeeritud
tegevus, Majandusjuhatajad
november 2019

Õueala manguväljakute Mänguväljakute
pidev kontroll ja
kontroll ja hooldus on
hooldus
läbi viidud

Pidev

Majandusjuhatajad

Lasteaia vajaduste
järjepidev
kaardistamine

Tagatud on õppe- ja
Pidev
kasvatusprotsessi
toimimiseks ja
ajakohastamiseks
eelarveliste ressursside
olemasolu.

HTM (Haridus-ja
Eesti keele õpetajad
Teadusministeeriumi) töötavad vene
Riigi ja IVOL (Ida-Viru õppekeelega rühmas
Omavalitsuse Liidu)
ühis pilootprojektis
„Profesionaalne eesti
keele õpetaja vene
õppekeelega rühmas”
osalemine

September 2019

Direktor

Direktor

Eelarve järgimine

1 kord aastas koostatud Oktoober 2019
majandusaruanne

Majandusjuhatajad

Veterinaar- ja
Toiduameti
ettekirjutuste täitmine

Järgitakse ettekirjutusi

Vastavalt vajadustele

Majandusjuhatajad

Turvalisuse
edendamise ja
vigastuste ennetamise
tegevuskava täitmine

Laste elu on turvaline

Oktoober 2019

Tervishoiutöötajad,
majandusjuhatajad

Tähtaeg

Vastutaja

Inforessursside juhtimine
Tegevus

Tulemus

Artiklite esitamine,
Jõhvi Teatajasse,
Õpetajate Lehte ja
Põhjarannikusse

Ilmunud vähemalt 2
Mai 2020
artiklit aasta, mis
kajastavad lasteaia tööd

Direktor,
õppealajuhatajad

Internetiühenduse
tagamine rühmades

Õpetajatele tagatud
elektrooniline
suhtlemine
huvigruppidega

Majandusjuhatajad

Õppevahendite
soetamisel säästliku
majandamise
põhimõttest lähtumine

Igas majas metoodilise Vastavalt vajadusele
kabineti sisustamine.

Õppealajuhatajad

Energia ja vee
säästuprogrammi
kasutamine

Vett ja elektrit
tarbitakse säästlikult.

Majandusjuhatajad

Säästlik paberi

Paberi lehe kahe poolne Pidev

Pidev

Pidev

Direktor,

kasutamine

printimine

õppealajuhatajad

Erinevate
hinnapakkumiste
analüüsimine, et
väärtustada hinna ja
kvaliteedi suhet

Hinnapakkumisi on
võetud
3, et oleks võimalik
analüüsida hinna ja
kvaliteedi suhet

Vastavalt vajadustele

Majandusjuhatajad

Hoone automaatika ja
tehnosüsteemide
pädeva isiku poolt
jälgimisteenuse
olemasolu

Järjepidev 1 kord kuus Vastavalt vajadustele

Majandusjuhatajad

ARNO-tarkvara
kasutuselevõtt ja
kasutamine

Laste järjekord on
Planeeritud
tegevus, Direktor
läbipaistev, rühmi on
oktoober 2019
kergem komplekteerida

Innovaatiliste
ning
digitaalsete lahenduste
korraldamine õppetöös
läbi ELIISi
infosüsteemi

Õpetajatele tagatud
Planeeritud
tegevus, Majandusjuhatajad,
elektrooniline
september 2019
õppealajuhatajad
suhtlemine ja tagasiside
andmine
lastevanematele

Tulemuslikkuse indikaatorid (näitajad):
 Eelarve plaani eesmärgid on arukalt täidetud säästliku majandamise ja keskkonnahoiu
põhimõtte alusel.
 Kasvu- ja töökeskkond on turvaline ja vastab lapse individuaalse arengule (järelevalve
ettekirjutused puuduvad või nende kõrvaldamisega tegeldakse aktiivselt)
 Enamus planeeritud tegevustest on edukalt teostatud.
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10. VALDKOND: õppe- ja kasvatustöö
Eesmärk:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

lapsed omandanud vanuselisele arengule eeldatavad tulemused
erivajadustega lastele loodud võimalused kasvamiseks ja arenemiseks
rakendunud ühtne õppekava
rakendunud erinevate metoodikate ja õppesuundade kasutamine õppetöös
tegevuste aluseks on lasteaia ühised väärtused
kujunenud positiivne tervisekäitumine

Tegevus

Tulemus

Tähtaeg

Vastutaja

Laste huvide,
individuaalsuse ja
vajadustega
arvestamine õppetöös

Vajadusel
individuaalsed
arenduskavad

Vastavalt vajadusele

Õppealajuhatajad

Laste arengu pidev
jälgimine

Lastele koostatud
arengumapid,
arengutabelid,
koolivalmiduskaardid

Oktoober 2019

Õppealajuhatajad

Vajadusel individuaalse Muukeelsele lapsele
September 2019
arengukava koostamine eesti õppekeelega
rühmas on tagatud
individuaalne keeleõpe

Eesti keele õpetaja

Laste arengu jälgimise Andekad on märgatud
tabelile toetudes
ja toetatud
märgatakse andekaid ja
rakendatakse neile õpet
vastavalt nende
arengule

Õppealajuhatajad

Pidev

Lapse arengu
1 kord aastas on
Aprill 2020
kavakindel jälgimine ja toimunud arenguvestlus
dokumenteerimine
lapsevanemaga lapse
arengust

Rühmaõpetajad
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Õppekava
Tegevus

Tulemus

Tähtaeg

Vastutaja

Pedagoogilise nõukogu Õppekava on vajadusel Oktoober 2019
iga-aastane õppekava uuendatud
läbivaatamine

Õppealajuhatajad

Laste osalemine
planeerimisprotsessislaste huvidega
arvestamine

Jaanuar 2020

Õppealajuhatajad

Tähtaeg

Vastutaja

Kalevipoja või Sipsiku Sobitus – ja
majja on loodud
tasandusrühm on
sobitusrühm ja
loodud
tasandusrühm eesti
õppekeelega lastele

Planeeritav tegevus

Direktor,
õppealajuhatajad

Õppetegevuses
keskkonnakasvatuse
osa
suurendamine:
loodusõpperaja
loomine
õuealale Sipsiku majas

Laste teadmised
loodusest ja
keskkonnakasvatusest
suurenevad
Loodusõpperada
rajatud

Planeeritav tegevus

Direktor,
majandusjuhataja,
õppealajuhataja

Kalevipoja maja
õuealale spordiväljaku
rajamine

Laste teadmised
terviseedendusest ja
sportimisest on
suurenenud

Planeeritav tegevus

Direktor,
majandusjuhatajad

Ettevõtlikkusõppe
edasiarendamine

100% lastest on
kaasatud

Pidev

Õppealajuhatajad

IT-vahendite
kasutamine
õppetöö läbiviimisel:
õpetajad kasutavad
arvutit,
projektorit,
interaktiivset tahvlit

2 korda õppeaastas on
igas rühmas kasutatud
projektorit ja
interaktiivset tahvlit

Mai 2020

Õppealajuhatajad

Mänguteraapia
läbiviimine kõigis
kolmes majas

4-6 aastaste lastega

Pidev

Õppealajuhatajad

Igast majast 1. rühma
osalemine
„Kiusamisest
vaba lasteaia“
koolitusel

Metoodika rakendunud Pidev

Õppealajuhatajad

Igast majast 1 rühma
osalemine

Osaletakse aktiivselt
pilootprojektis

Õppealajuhatajad

1 kord aastas laste
rahuloluküsitlus läbi
viidud

Õppekorraldus ja meetodid
Tegevus

Tulemus

Pidev

pilootprojektis
„Professionaalne eesti
keele õpetaja vene
õppekeelega rühmas”
Muukeelsele lapsele
eesti kultuuri
tutvustamine

Lapsed tunnevad eesti
rahvuskultuuri

Pidev

Õppealajuhatajad

Tarkuste hoidiste
metoodika
rakendamine

Iga tarkusetera on
paigaldatud maja
infostendile ja rühma
stendile lastevanemate
jaoks, et kodu ja
lasteaed toetaksid
sarnaste väärtuste
kujundamist

Pidev

Õppealajuhatajad

Tegevus

Tulemus

Tähtaeg

Vastutaja

Tegevuste kaudu
järjepidev lasteaia
väärtuste selgitamine

Ühiste väärtustega ja
eetiliste
käitumisnormidega on
loodud lapse arengut
toetav keskkond

Pidev

Õppealajuhatajad

Terviseedendusliku
tegevuskava
elluviimine

Lapsed oskavad
November 2019
hinnata tervist,
väärtustades tervislikku
toitu, liikumist,
positiivseid tundeid

Õppealajuhatajad,
tervishoiutöötajad

Tervishoiutöötaja rolli
suurendamine
terviseedenduses

Läbi viidud
November 2019
koolieelikutele esmaabi
õpetus

Tervishoiutöötajad

Väärtused ja eetika

Tulemuslikkuse indikaatorid (näitajad):
 Lapse arengu hindamine on süsteemne ning lihtsustab varajast sekkumist erivajaduste
märkamisel.
 Ettevalmistus kooliks lasteaias on stabiilselt kõrgemal tasemel (enamus lastevanemaid
hindavad laste oskuste omandamist lasteaias stabiilselt kõrgemal tasemel).
 Turvalisuse edendamine on igapäevane ja järjepidev tegevus, mis sisaldab laste ja personali
teadmiste suurendamist ja oskuste arendamist ohutuse ja turvalisuse valdkonnas.
 Ettevõtlikkuse arendamise kaudu laste kaasamine tegevuse planeerimisse, valikute
tegemisse ja tehtu analüüsimisse.
 Erivajadustega lastele rakendatakse individuaalset arengukava (nõustamiskomisjoni otsus).
 Toimub tõhus töö andekate lastega. Andekamate laste arenguks on loodud head võimalused
nii lasteaia õppekava kui ka huviringide kaudu.
 Lapsevanemad (vene) on rahul logopeedilise abiga lasteaias.










Toetatakse muukeelset last eesti õppekeelega rühmas eesti keele omandamisel.
Õppekava muudetakse tuginedes õppe- ja kasvatustöö analüüsidele.
Õpetajad täiendavad oma teadmisi uutest metoodikatest, kasutavad IT innovatsioone.
Erinevate metoodikate kasutamine õppetöös: tarkuste hoidiste metoodika, milles on
hoidistatud esivanemate tarkused, Kiusamisest vaba lasteaia metoodika rakendamine ning
Samm-sammult metoodika rakendamine.
Õppekorralduses lähtutakse tervise väärtustamise, keskkonnahoiu ja Kiusamisest vaba
lasteaia põhimõtetest ühendades need ettevõtlikkuse arendamisega.
Ühised väärtushinnangud ilmnevad kogu lasteaia tegevuses.
Kõik lapsevanemad tunnistavad tervist ja tervisedendust ühiseks väärtusteks : 100%
lapsevanemaid on rahul,et lapsed viibivad palju õues, lasteaias rakendatakse õuesõppe
meetodeid.
Tutvustatakse lastele pärimuskultuuri.

11. VALDKOND: koostöö huvigruppidega
Eesmärk:
1. huvigrupid on kaasatud lapse arengu toetamisse
Tegevus

Tulemus

Tähtaeg

Vastutaja

Huvigruppide
määratlemine ja
koostöö toimimine

Toimib hea koostöö

Pidev

Direktor

Hoolekogu aastaplaani Aastaplaan koostatud
koostamine
ning kavandatud
tegevused ellu viidud

Detsember 2019

Hoolekogu esimees

Koostöö Jõhvi
Lapsed teadlikud laste
Keskraamatukoguga: uudiskirjandusest
raamatukogutöötaja
tutvustab lastele uusi
raamatuid,
ettelugemispäeval loeb
raamatuid ette

Vastavalt kokkuleppele Õppealajuhatajad

Koostöö suurendamine
kolme maja vahel:
metoodikapäevade,
väljasõitude ja
ühisürituste
korraldamine

1 korda aastas
Vastavalt plaanitule
korraldatud
metoodikapäev.
3 korda aastas
korraldatud ühisüritusi

Õppealajuhatajad,
personalijuht- asjaajaja

Koostöö jätkamine
Koolidelt saadud kooli Mai 2020
Jõhvi Põhikooli, Jõhvi läinud laste kohta
Vene Põhikooliga,
tagasiside
kooli õpetaja
osalemine
rühmakoosolekul

Õppealajuhatajad

Õpetajate tutvumine
lastega, laste

Õppealajuhatajad

Lastel ei ole tekkinud
koolihirmu

September 2019

tutvumine kooliga
Kööstöö arendamine
Jõhvi Spordikooliga

Lapsed osalevad
aktiivselt trennides

Oktoober 2019

Õppealajuhatajad

Koostöö jätkamine
Rajaleidja keskusega

Toimib aktiivne
koostöö

Pidev

Direktor,
õppealajuhatajad

Lahtiste uste päevade
korraldamine

1 kord aastas on
korraldatud lahtiste
uste päevad

Veebruar 2020

Õppealajuhatajad

Infotahvlile
nädalaplaani lisamine

Lapsevanemat on
nõustatud
kasvatusküsimustes

Pidev

Õppealajuhatajad

Lasteaia kodulehe
uuendamine ja lasteaia
Facebooki lehe
loomine

Kodulehelt ja
Facebooki lehelt on
saanud lapsevanemad
infot lasteaias
toimuvate ürituste
kohta

Pidev

Õppealajuhatajad

Lastevanemate
kaasamine arengu-ja
õppekavade
koostamisse

1 kord aastas
arenguvestlus
lapsevanemaga.
Lapsevanemate huvi
õppetegevuse vastu
suurenenud

Aprill 2020

Õppealajuhatajad

Tulemuslikkuse indikaatorid (näitajad):
 Määratletud ja kaasatud Jõhvi Lasteaiad huvigruppe.
 Koostatud koostööplaan huvigruppidega.
 Lasteaeda tutvustav info on kättesaadav erineval moel erinevatele huvigruppidele: 99%
lapsevanemat ja 100% personali on rahul infoliikumisega lasteaias.
 Kasutades erinevaid allikaid sh lasteaia kodulehekülge.
 Enamus lapsevanemaid arvab, et koosolekud on sisukad ja huvitavalt korraldatud.
 Lastevanemate hoolekogu tegevustest teadmise kasv: rohkem kui 80% lapsevanemaid
teavad hoolekogu eesmärkidest ja tegevustest.
 Vanemate informeerimine on laiendatud hoolekogu tegevuse kaudu, sh hoolekogu otsused
edastatakse lastevanematele lasteaia kodulehe kaudu.
 Lastevanemate ja personali rahulolu uuringud näitavad, et lasteaial on hea maine.
 Partnerlussuhete saavutused (tänukirjad, konkursside ja võistluste tunnustused jne).
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12.1. Õppeprotsessi toetavad ühisüritused Kalevipoja majas

September- teretamise kuu( mihklikuu,
sügiskuu)
Valdkonnad

Tegevused

Traditsioonid/
sündmused

02.09 Tarkusepäev

Väärtus- kasvatuse märksõna: tarkus
Vastutajad/Märkused *

Muusikaõpetajad,
liikumisõpetajad
„Kõrvitsaliste näitus” – Mihklipäeva rühmaõpetajad
sügiskompositsioonid.
Õppekäigud Jõhvi parki

rühmaõpetajad

25.09 Üle Eestilise liikumisnädala
tähistamine. Matk
Pannjärvele”Kõnni terviseks”

D.Vähk

Meeskondade koosolekud

TEL, loodus- ja
tervisemeeskonnad

24.09 Teater Ilmarine „Väike Siil”
(vene õppekeelega)

Õppealajuhataja

Turvalise ja arendava
arengukeskkonna loomine

Õppealajuhataja

Õppetöö algus/ igapäevased
tegevused

Rühmaõpetajad

Rühmades paindlik lapsest lähtuv
töökorraldus

Liikumis- ja muusikaõpetajad

Logopeedilist abi vajavate laste
väljaselgitamine

Logopeed

Lastega tutvumine ja eripära
väljaselgitamine

Rühmaõpetajad

Koostöö
huvigruppidega

Kohtumine algklassiõpetajatega

Õppealajuhataja

Hoolekogu

Rühmade poolt uute liikmete
esitamine

Juhtkond

Teater

Õppe-ja
kasvatusprotsess

Lapse arengu
hindamine

Rühmade koosolekud

Õpetajad

Koostöö lastevanematega

Individuaalsed perevestlused- uued
lapsed

Õpetajad

Sisehindamine

30.09.2019-2020 õ/a rühmade
tegevuskavade kinnitamine

Õpetajad
Juhtkond

12.09- 2018/2019 õa. päevikute
esitamine arhiivi
27.09 lastevanemate koosolekute

protokollide esitamine
õppealajuhatajale
22.09-perevestlused lastevanematega
(sõim, koolieelikud), analüüsimine
Personali
koosolekud ja
arendusüritused

25.09.17 Pedagoogide infominut

Oktoober – porikuu

Väärtus- - kasvatuse märksõna: viisakus

Valdkonnad

Tegevused

Vastutajad/Märkused *

Traditsioonid/
sündmused

1.10 Rahvusvaheline muusikapäev

Muusikaõpetajad

04.10 Õpetajatepäev

Õpetajad, Õppealajuhataja

...10 Liikumismängudepäev Jõhvi
pargis

D. Vähk

7.10-11.10 Leivanädala tähistamine
rühmades (talude külastamine)

Rühmaõpetajad

27.10 Rahvusvaheline kaisukaru
päev

Rühmaõpetajad

9.10 Teater „Muusika kuningriigis”
(vene õppekeelega)

Õppealajuhataja

28.10 Onu Ervini Lasteteater „Siili
kasukas” (eesti õppekeelega)

Õppealajuhataja

Teater

Näitus

Minu kallis õpetaja (lasteaia galeriis) Rühmaõpetajad

Õppe-ja
kasvatusprotsess

Turvalise ja arendava
arengukeskkonna täiendamine

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad

Individuaalsed konsultatsioonid ja
vestlused logopeediga
Õppetegevuste vaatlus

Õppealajuhataja

Lastega tutvumine ja eripära
väljaselgitamine

Rühmaõpetajad

Logopeedilist abi vajavate laste
väljaselgitamine

Logopeed

Koostöö
huvigruppidega

Kohtumine raamatukoguhoidja
töötajaga

Õppealajuhataja

Koostöö
lastevanematega

Individuaalsed konsultatsioonid ja Õpetajad
vestlused vastavalt vajadusele õhtuti
17.30-18.30

Lapse arengu
hindamine

Individuaalsed konsultatsioonid ja
vestlused logopeediga vastavalt
vajadusele

Logopeed

Sisehindamine

Motivatsioonivestlused õpetajatega

Õppealajuhataja

Personali
koosolekud ja
arendusüritused

30.10- Pedagoogide infotund

Õppealajuhataja

November- talvekuu

Väärtus - kasvatuse märksõna: turvalisus

Valdkonnad

Tegevused

Vastutajad/Märkused *

Traditsioonid/
sündmused

...11 Isadepäeva tähistamine

Anastassia Kozulina, Tatjana
Kazakova, rühmaõpetajad

...11 Poiste mänguhommik

Diana Vähk

..11 Ühisüritus Mardi-ja Kadritrall

A.Kozulina

Teater

20.11 Planetaarium SKY Dome – 3D Õppealajuhataja
õppefilmide vaatlus ( eesti ja vene
õppekeeles)

Näitus

Minu kallis isa/vanaisa (lasteaia
galeriis)

Õpetajad

Õppe-ja
kasvatusprotsess

Turvalise ja arendava
arengukeskkonna täiendamine
Laste arengumappide täitmine

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad
Liikumis- ja muusikaõpetajad

Lapse arengu
hindamine

HEV-lapsi toetava võrgustiku
täpsustamine, korrigeerimine

Logopeedid, rühmaõpetajad,
õppealajuhataja

Koostöö
huvigruppidega

Kohtumine Päästeameti, politsei või
Kaitseliidu/Viru ÜJVK töötajatega

Õpetajad, õppealajuhataja

Koostöö
lastevanematega

Individuaalsed konsultatsioonid ja Õpetajad
vestlused vastavalt vajadusele õhtuti
17.30-18.30
Ühised peod peredega

Õpetajad

Sisehindamine

Rühmades olevate õppevahendite
otstarbekuse ning laste vanusele
vastavuse analüüs

Õpetajad, õppealajuhataja

Personali
koosolekud ja
arendusüritused

27.11- Pedagoogide infotund

Õppealajuhataja
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Detsember- Jõulukuu

Väärtus - kasvatuse märksõna: loovus

Valdkonnad

Tegevused

Vastutajad/Märkused *

Traditsioonid/
sündmused

Advendiaja tähistamine

Muusikaõpetajad,
rühmaõpetajad

Jõulunädal rühmades; Jõululaat

Rühmaõpetajad

Rühmade kaunistamine ja
piparkookide küpsetamine

Rühmaõpetajad

Päkapikkude tantsutrall

Diana Vähk

Jõulupeod

Rühmaõpetajad,
muusikaõpetajad

Näitus

„Jõulud aknal”

Rühmaõpetajad

Õppe-ja
kasvatusprotsess

Võtame kokku esimese poolaasta
õnnestumised ja ebaõnnestumised

Logopeedid, rühmaõpetajad,
õppealajuhataja

Koostöö
lastevanematega

Individuaalsed konsultatsioonid ja Õpetajad
vestlused vastavalt vajadusele õhtuti
17.30-18.30

Personali
koosolekud ja
arendusüritused

Ühised peod peredega

Õpetajad

18.12- Pedagoogide infotund

Õppealajuhataja

Jaanuar- kuuse ärasaatmine, näärikuu,
südakuu

Väärtus - kasvatuse märksõna: avatus

Valdkonnad

Tegevused

Vastutajad/Märkused *

Traditsioonid/
sündmused

..01 Liikumismängude päev lumes

Diana Vähk

Kuuse ärasaatmispidu

Muusikaõpetajad,
rühmaõpetajad

21.01- rahvusvaheline kallistamise
päev

rühmaõpetajad

Teater

28.01 Sussiteater „ Kurg“

Õppealajuhataja

Õppe-ja
kasvatusprotsess

Kunstitööde jäädvustamine

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad
Liikumis- ja
muusikaõpetajad

Lapse arengu
hindamine

Lapse vabategevuse mängu vaatlus

Õppevahendite koostamine

rühmaõpetajad,
õppealajuhataja

Koostöö
huvigruppidega

Rahulolu-uuringud lapsevanem,
laps, personal

Õppealajuhataja

Koostöö
lastevanematega

Individuaalsed konsultatsioonid ja Õpetajad
vestlused vastavalt vajadusele õhtuti
17.30-18.30
Heaolu küsitlused

Rühmaõpetajad

Sisehindamine

ELIIS-päevikud

Õpetajad, õppealajuhataja

Personali
koosolekud ja
arendusüritused

29.01- Pedagoogide infotund
Õppealajuhataja

Veebruar- Sõbrakuu, minu Eestimaa,
Väärtus- kasvatuse märksõna:
küünlakuu
sõbralikkus
Valdkonnad
Tegevused
Vastutajad/Märkused *
Traditsioonid/
..02 Vastlapäeva pikad liud
Liikumisõpetajad
sündmused
...02 Ühisüritus :Tantsu ja laulutrall Muusikaõpetajad,
rühmaõpetajad
..02 Sõbrapäeva tähistamine
Õpetajad
12.02. Rahvusvaheline sooja
kampsuni päev

Rühmaõpetajad

19.02 EV aastapäeva pidulik aktus Muusikaõpetajad,
rühmaõpetajad
Kalevipoja maja sünnipäev 53
Terve maja personal

Õppe-ja
kasvatusprotsess
Lapse arengu
hindamine
Teater
Näitus
Koostöö
huvigruppidega
Koostöö
lastevanematega
Sisehindamine

Lahtiste tegevuste vaatlemine

Õppealajuhataja

Koolipikendust vajavate laste välja
selgitamine
Etendus täpsustamisel
Minu armas lasteaed (lasteaia
galerii)

Rühmaõpetajad
Õppealajuhataja. logopeed
Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad

Lahtised uksed rühmategevustes
Rühmaõpetajad
Individuaalsed konsultatsioonid ja Rühmaõpetajad
vestlused vastavalt vajadusele õhtuti
17.30-18.30
Lahtised uksed rühmategevustes Õppealajuhataja

Koolivalmiduskaartide täitmine
Personali koosolekud 26.02- Pedagoogide infotund
ja arendusüritused

Õppealajuhataja

Märts- Teatrikuu, paastukuu, linnukuu
Väärtus- kasvatuse märksõna: julgus
Valdkonnad
Tegevused
Vastutajad/Märkused *
Traditsioonid/
...03 Tüdrukute päev
Rühmaõpetajad
sündmused
...03 Emakeelepäeva luuletuste A. Kozulina, rühmaõpetajad
ja laulude hommik

Teater
Õppe-ja
kasvatusprotsess
Lapse arengu
hindamine
Koostöö
lastevanematega

....03 Orienteerumine lasteaia
õuealal

Diana Vähk

Teatrikuu -teatrietendused
rühmades või õpetajate teater
22.03- Ülemaailmne veepäev

Rühmaõpetajad

Etendused täpsustamisel
Õuesõppe perioodi algus

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad

Lapse arengu jälgimise ankeet

Rühmaõpetajad

Arenguvestlus lapsevanemaga
Individuaalsed konsultatsioonid
ja vestlused vastavalt vajadusele
õhtuti 17.30-18.30
Sisehindamine
Lahtised uksed rühmategevustes
Koolivalmiduskaartide täitmine
Personali koosolekud 25.03 Pedagoogide infotund
ja arendusüritused

Rühmaõpetajad

Rühmaõpetajad
Rühmaõpetajad
Õppealajuhataja
Õppealajuhataja

Aprill- Naljakuu, jürikuu, mahlakuu
Väärtus- kasvatuse märksõna: tervis
Valdkonnad
Tegevused
Vastutajad/Märkused *
Traditsioonid/
1.aprill Naljapäev
Rühmaõpetajad
sündmused
....04 Spordipidu „Lõbusad
D. Vähk, rühmaõpetajad
stardid”
...04 Õuesõppepäev

Rühmaõpetajad

...04 Südamenädal rühmades
2.04 Rahvusvaheline
lasteraamatupäev

Rühmaõpetajad, tervishoiutöötaja
Rühmaõpetajad

TEL

* koostöö teiste lasteaedadega

Teater
Näitus
Lapse arengu
hindamine

Koostöö
huvigruppidega
Koostöö
lastevanematega
Personali
koosolekud ja
arendusüritused

Munadepühad
Etendused täpsustamisel
Munapühadeteemalised aknad

Muusikaõpetajad, rühmaõpetajad
Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad

Koolivalmiduskaartide täitmine
Rühmaõpetajad
3-7-aastaste laste sotsiaalse arengu Õpetajad, muusika-ja
tabel
liikumisõpetaja
3-4-a, 4-5 a, 5-6-a ja 6-7-a laste
Rühmaõpetajad
arengu jälgimise tabelid ja arengu Õppealajuhataja. logopeed
jälgimise mäng
Arenguvestlused personaliga
Õppealajuhataja
Lastevanemate koosolekud
Rühmaõpetajad
Individuaalsed konsultatsioonid ja Rühmaõpetajad
vestlused vastavalt vajadusele
õhtuti 17.30-18.30
29.04- Pedagoogide infotund
Õppealajuhataja

Mai- lõpupeod, lehekuu
Väärtus- kasvatuse märksõna: hoolivus
Valdkonnad
Tegevused
Vastutajad/Märkused *
Traditsioonid/
Emadepäeva tähistamine
A. Kozulina, Tatjana Kazakova,
sündmused
rühmaõpetajad
Kevadised spordipäevad
Liikumisõpetajad
Lõpupeod „Head teed koolijütsid” Muusikaõpetajad, rühmaõpetajad

Lapse arengu
hindamine
Koostöö
huvigruppidega

Lapse arengu jälgimise ankeet

Koostöö
lastevanematega

Lastevanemate koosolekud
Individuaalsed konsultatsioonid ja
vestlused vastavalt vajadusele
õhtuti 17.30-18.30
Kokkuvõtted sisehindamise
perioodist
27.05- Pedagoogide infotund

Sisehindamine
Personali
koosolekud ja
arendusüritused

Arenguvestlused personaliga
Õpetaja enesehindamine

Õpetajad, muusika-ja
liikumisõpetaja
Õppealajuhataja
Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad
Rühmaõpetajad
Õppealajuhataja
Õppealajuhataja

Juuni, Juuli, August- Tere, suvi!
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Väärtus- kasvatuse märksõna: mängulisus

Valdkonnad

Tegevused

Vastutajad/Märkused *

Traditsioonid/
sündmused

01.06 Lastekaitsepäev

rühmaõpetajad

Sisehindamine

2020/2021 tegevuskava
koostamine, arutelud

Õppealajuhataja

24

12.2. Õppeprotsessi toetavad ühisüritused Pillerkaare majas

September- teretamise kuu( mihklikuu,
sügiskuu)
Valdkonnad
Traditsioonid/
sündmused

Väärtus- kasvatuse märksõna: tarkus

Tegevused

Vastutajad/Märkused *

02.09 Tarkusepäeva tähistamine

liikumisõpetaja, rühmaõpetajad

09.09-11.09.Vanavanemate päeva
tähistamine rühmades

Rühmaõpetajad

16.09. Tervisematk Toila pargis
(TEL)

K.Raiend, rühmaõpetajad

25.09. Mihklipäeva
laat .Pannkookide ja vahvlite
küpsetamine.

Rühmaõpetajad, liikumisõpetaja

Näitus

23.09. ...Mihklipäevanäitus
sügiskompositsioonid.

Rühmaõpetajad

Teater/film

20.09. 3D planetaarium Skydome
film “Puude saladus”

Õppealajuhataja, rühmaõpetajad

Turvalise ja arendava
arengukeskkonna loomine

Õppealajuhataja

Õppetöö algus/ igapäevased
tegevused

Rühmaõpetajad

Rühmades paindlik lapsest lähtuv
töökorraldus

Rühmaõpetajad, liikumis- ja
muusikaõpetajad

Logopeedilist abi vajavate laste
väljaselgitamine

Logopeed

Lastega tutvumine, vaatlused ja
eripära väljaselgitamine

Rühmaõpetajad

Koostöö
huvigruppidega

Kohtumine algklassiõpetajatega

Õppealajuhataja

Hoolekogu

Rühmade poolt uute liikmete
esitamine

Juhtkond

Õppe-ja
kasvatusprotsess

Lapse arengu
hindamine

Rühmade koosolekud

Õpetajad

Koostöö lastevanematega

Individuaalsed perevestlused- uued
lapsed

Õpetajad

Sisehindamine

12.09- 2018/2019 õa. päevikute
esitamine arhiivi
12.09- 2019/2020 õa. Päevikute
avamine ELIIS-is
22.09 lastevanemate koosolekute
protokollide esitamine
õppealajuhatajale
...09-perevestlused lastevanematega

Õpetajad
Juhtkond

(sõim, koolieelikud), analüüsimine
10.09- 2019-2020 rühmade
tegevuskavade kinnitamine
Personali
koosolekud ja
arendusüritused

30.09- Pedagoogide infotund

Õppealajuhataja

Oktoober – porikuu, Pillerkaare sünnipäev Väärtus- - kasvatuse märksõna: tervis
Valdkonnad
Traditsioonid/
sündmused

Tegevused

Vastutajad/Märkused *

1.10. Rahvusvaheline muusikapäev
05.10. Õpetajate päeva tähistamine

A.Kozulina, rühmaõpetajad,
õppealajuhataja

14.10. Spordipäev-seeneralli

K.Raiend,rühmaõpetajad

07.-11.10.Leivanädala tähistamine
Rühmaõpetajad
rühmades , talude külastamine(TEL)
21.10-25.10. Tervishoiutöötaja
vestlused suuhügieenist, tervislikust
toitumisest (TEL)

A.Pärna

23.10 Pillerkaare sünnipäev

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad
A. Kozulina, K.Raiend

Teater

16.10. Onu Ervini Lasteteater
etendus "Olafi suur seiklus”"

Õppealajuhataja

Näitus

Laste tööde näitus "Sügisvärvid”

Rühmaõpetajad

Õppe-ja
kasvatusprotsess

Turvalise ja arendava
arengukeskkonna täiendamine

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad
Liikumis- ja muusikaõpetajad

Individuaalsed konsultatsioonid ja
vestlused logopeediga
Õppetegevuste vaatlus
Lapse arengu
hindamine

Lastega tutvumine ja eripära
väljaselgitamine

Rühmaõpetajad

Logopeedilist abi vajavate laste
väljaselgitamine

Logopeed

Koostöö
huvigruppidega

Kohtumine raamatukoguhoidja
Õppealajuhataja
töötajaga või õppekäik raamatukokku

Koostöö
lastevanematega

Individuaalsed konsultatsioonid ja Õpetajad
vestlused vastavalt vajadusele õhtuti
17.30-18.30
Individuaalsed konsultatsioonid ja
vestlused logopeediga vastavalt
vajadusele

Logopeed

Sisehindamine

Motivatsioonivestlused õpetajatega

Õppealajuhataja

Personali
koosolekud ja
arendusüritused

...10. Pedagoogiline nõukogu
30.10- Pedagoogide infotund

Juhtkond
Õppealajuhataja

November- talvekuu
Valdkonnad
Traditsioonid/
sündmused

Väärtus - kasvatuse märksõna: turvalisus
Tegevused

Vastutajad/Märkused *

.....11 Isadepäeva tähistamine.
Mängud/võistlused isadega.

rühmaõpetajad, liikumisõpetaja,
muusikaõpetajad

......11 Mardi- ja Kadritrall (3 maja
ühine)-vanemad rühmad

Korraldab Kalevipoja maja ,
rühmaõpetajad, muusika-ja
liikumisõpetajad

...11 Kadrijooks rühmades

Vanemate rühmade õpetajad

Teater

19.11 Teater Rõõmulill etendus
“Mart läheb Katri ja Kadri läheb
Marti”

Õppealajuhataja

Näitus

Laste tööde näitus"Isaga koos teha
võib kõike..."(meisterdamine)

Õpetajad

Õppe-ja
kasvatusprotsess

Turvalise ja arendava
arengukeskkonna täiendamine
Laste arengumappide täitmine

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad
Liikumis- ja muusikaõpetajad

Lapse arengu
hindamine

HEV-lapsi toetava võrgustiku
täpsustamine, korrigeerimine

Logopeedid,mänguterapeut,
rühmaõpetajad, õppealajuhataja

Koostöö
huvigruppidega

Kohtumine Päästeameti, politsei või
Kaitseliidu/Viru ÜJVK töötajatega

Õpetajad, õppealajuhataja

Koostöö
lastevanematega

Individuaalsed konsultatsioonid ja Õpetajad
vestlused vastavalt vajadusele õhtuti
17.30-18.30
Ühised peod peredega

Õpetajad

Sisehindamine

Rühmades olevate õppevahendite
otstarbekuse ning laste vanusele
vastavuse analüüs

Õpetajad, õppealajuhataja

Personali
koosolekud ja
arendusüritused

27.11- Pedagoogide infotund
Õppealajuhataja

Detsember- Jõulukuu
Valdkonnad
Traditsioonid/
sündmused

Väärtus - kasvatuse märksõna: loovus
Tegevused

Vastutajad/Märkused *

2.-3.12 Advendiaja tähistamine

A.Kozulina, rühmaõpetajad

..12 Jõulunädalad rühmades;

Rühmaõpetajad

Jõulukülade külastused, Jõululaat
(kohvik)
..12 Päkapikkude mänguhommik

K.Raiend, rühmaõpetajad

13.-20.12 Jõulupeod

A. Kozulina, rühmaõpetajad

Näitus

Jõuluteemaline näitus (teema
täpsustamisel )

Rühmaõpetajad

Õppe-ja
kasvatusprotsess

Võtame kokku esimese poolaasta
õnnestumised ja ebaõnnestumised

Logopeedid,mänguterapeut,liikumisja muusikaõpetajad rühmaõpetajad,
õppealajuhataja

Koostöö
lastevanematega

Individuaalsed konsultatsioonid ja Õpetajad
vestlused vastavalt vajadusele õhtuti
17.30-18.30

Personali
koosolekud ja
arendusüritused

Ühised peod peredega

Õpetajad

18.12- Pedagoogide infotund

Õppealajuhataja

Jaanuar- kuuse ärasaatmine, näärikuu,
südakuu
Valdkonnad

Väärtus - kasvatuse märksõna: avatus

Tegevused

Vastutajad/Märkused *

Traditsioonid
sündmused

.........01 Mängud lumes ja lumega

K.Raiend, rühmaõpetajad

....01 Kuuse ärasaatmispidu

A.Kozulina, rühmaõpetajad

Teater

?hetkel puudub

Näitus

......01 Joonistustööde näitus
„Talisport ja lumemängud”

Rühmaõpetajad

Õppe-ja
Kunstitööde jäädvustamine
kasvatusprotsess
Õppevahendite koostamine

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad
Liikumis- ja muusikaõpetajad

Lapse arengu
hindamine

Lapse vabategevuse mängu vaatlus

rühmaõpetajad, õppealajuhataja

Koostöö
huvigruppidega

Rahulolu-uuringud lapsevanem,
laps, personal

Õppealajuhataja

Koostöö
Individuaalsed konsultatsioonid ja Õpetajad
lastevanematega vestlused vastavalt vajadusele õhtuti
17.30-18.30
Rahulolu küsitlused

Rühmaõpetajad

Sisehindamine

Päevikud, plaanid ELIISis

Õpetajad, õppealajuhataja

Personali
koosolekud ja

30.01- Pedagoogide infotund
Õppealajuhataja

arendusüritused

Veebruar- Sõbrakuu, minu Eestimaa,
Väärtus- kasvatuse märksõna:
küünlakuu
sõbralikkus
Valdkonnad
Tegevused
Vastutajad/Märkused *
Traditsioonid/sünd ..02 Suur laulu-ja tantsutrall (3 Korraldavad Sipsiku õpetajad
mused
maja ühine)
19.02 EV aastapäeva pidulik
A. Kozulina, rühmaõpetajad
aktus
...02. Sõbrapäeva mängupeod
Rühmaõpetajad , K.Raiend
..02 Vastlatrall
Rühmaõpetajad, K.Raiend
Õppe-ja
Lahtiste uste päevad
Õppealajuhataja
kasvatusprotsess Rahvuslik nädal; Oma rahvuse
ja kodukoha väärtustamine.
Teater

06.02. Teater Sõber etendus
“Vana lossi saladus”

Õppealajuhataja

Näitus

10.02-28.02.Näitus laste töödest
" Eestimaa, mu kodumaa!"
Koolipikendust vajavate laste
välja selgitamine
Kohtumine Kaitseliidu/Viru
ÜJVK töötajatega

Rühmaõpetajad

Lapse arengu
hindamine
Koostöö
huvigruppidega

Koostöö
Lahtised uksed rühmategevustes
lastevanematega Individuaalsed konsultatsioonid
ja vestlused vastavalt vajadusele
õhtuti 17.30-18.30
Sisehindamine
Lahtised uksed rühmategevustes
Koolivalmiduskaartide täitmine
Personali
26.02- Pedagoogide infotund
koosolekud ja
arendusüritused

Rühmaõpetajad
Õppealajuhataja. logopeed
Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad
Rühmaõpetajad
Õppealajuhataja
Õppealajuhataja

Märts- Teatrikuu, paastukuu, linnukuu Väärtus- kasvatuse märksõna: julgus
Valdkonnad
Tegevused
Vastutajad/Märkused *
Traditsioonid/
2.-6.03. Tüdrukute nädal
Rühmaõpetajad
sündmused
rühmades. Ilupäev
juuksuritega/või koogi/v.leibade
tegemine koos emadega
13.03 Emakeelepäeva
Luuletuste ja laulude hommik

A.Kozulina
Rühmaõpetajad

...03 Õpetajate teater lastele (3
maja ühine)

Rühmaõpetajad,
muusikaõpetajad

Teater
Näitus
Õppe-ja
kasvatusprotsess
Lapse arengu
hindamine
Koostöö
lastevanematega
Sisehindamine
Personali
koosolekud ja
arendusüritused

23.03. Ülemaailmne veepäev.
Maitseveede valmistamine
rühmades
26.03. Lepatriinu teater
“Näed,see seal”

Rühmaõpetajad

18.03-30.03.Joonistuste Näitus
"Kevad on käes"
Õuesõppe perioodi algus

Rühmaõpetajad

Lapse arengu jälgimise ankeet

Rühmaõpetajad

Arenguvestlus lapsevanemaga
Individuaalsed konsultatsioonid
ja vestlused vastavalt vajadusele
õhtuti 17.30-18.30
Lahtised uksed rühmategevustes
Koolivalmiduskaartide täitmine
25.03- Pedagoogide infotund

Rühmaõpetajad
Rühmaõpetajad

Õppealajuhataja

Rühmaõpetajad

Õppealajuhataja
Õppealajuhataja

Aprill- Naljakuu, jürikuu, mahlakuu
Väärtus- kasvatuse märksõna: viisakus
Valdkonnad
Tegevused
Vastutajad/Märkused *
Traditsioonid/ 1.04. Naljapäeva tähistamine.
Rühmaõpetajad
sündmused
Pillerkaare tsirkus-spordipidu
K.Raiend
..04. Munapühade mängupidu
Rühmaõpetajad, K.Raiend,
A.Kozulina
...04 Suur looduseviktoriin-Loodus Korraldavad Pillerkaare maja
läbi aastaaegade
õpetajad
..04.Südamenädal
.Tervishoiutöötaja vestlused
lastega.Terve süda!(TEL)
30.04.Nõidade pidu
Teater
Näitus

Lapse arengu
hindamine

rühmaõpetajad
A.Pärna
K.Raiend , rühmaõpetajad

22.04. Hea Tuju Teater “VäikevendÕppealajuhataja
ja Karlson katuselt”
01.04.-30.04.Näitus
Rühmaõpetajad
"Munapühakaunistused"
Koolivalmiduskaartide täitmine
Rühmaõpetajad
3-7-aastaste laste sotsiaalse arengu Õpetajad, muusika-ja
tabel
liikumisõpetaja
3-4-a, 4-5 a, 5-6-a ja 6-7-a laste
Rühmaõpetajad

arengu jälgimise tabelid

Õppealajuhataja. Logopeed,
eripedagoog
Koostöö
Arenguvestlused personaliga
Õppealajuhataja
huvigruppidega ..04 Esmaabi koolitus lastele
Punase Risti töötajad
Koostöö
Lastevanemate koosolekud
Rühmaõpetajad
lastevanematega Individuaalsed konsultatsioonid ja Rühmaõpetajad
vestlused vastavalt vajadusele
õhtuti 17.30-18.30
Personali
29.04- Pedagoogide infotund
Õppealajuhataja
koosolekud ja
arendusüritused

Mai- lõpupeod, lehekuu
Väärtus- kasvatuse märksõna: hoolivus
Valdkonnad
Tegevused
Vastutajad/Märkused *
Traditsioonid/ ...05 Emadepäeva peod
A. Kozulina , rühmaõpetajad
sündmused
……05 Perepeod rühmades
rühmaõpetajad

Näitus

.....05 Lõpupeod
..05 Oskuslik tegutsemine metsas
eksinuna-”Otsi sõpra!”(pargis)
5.05. Üritus lindudest Toomas
Pranstibel näitab ja räägib
erinevatest lindudest.
....05 Pillerkaare aastanäitus (saal,
fuajee)
Lapse arengu jälgimise ankeet

Lapse arengu
hindamine
Koostöö
Arenguvestlused personaliga
huvigruppidega Õpetaja enesehindamine
Kohtumine muusikakooli
töötajatega
Koostöö
Lastevanemate koosolekud
lastevanemateg Individuaalsed konsultatsioonid ja
a
vestlused vastavalt vajadusele
õhtuti 17.30-18.30
Sisehindamine Kokkuvõtted sisehindamise
perioodist
Personali
27.05- Pedagoogide infotund
koosolekud ja
arendusüritused
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A. Kozulina, rühmaõpetajad
K.Raiend, rühmaõpetajad
Õppealajuhataja

rühmaõpetajad
Õpetajad, muusika-ja
liikumisõpetaja
Õppealajuhataja

Rühmaõpetajad
Rühmaõpetajad
Õppealajuhataja
Õppealajuhataja

Juuni, Juuli, August- Tere, suvi!
Valdkonnad

Väärtus- kasvatuse märksõna: mängulisus

Tegevused

Vastutajad/Märkused *

Traditsioonid/ 1.06.Lastekaitsepäev
rühmaõpetajad
sündmused
06- ülemaailmne keskkonnapäev rühmaõpetajad
Sisehindamine 30.08-2019/2020-õppe-ja
kasvatustegevuse päevikute
arhiveerimine ELIISis
2020/2021 tegevuskava
koostamine, arutelud

Õppealajuhataja

RÜHMADE 2019/2020 õa. PROJEKTITEGEVUSED

Projekti nimetus

Eesmärgid

Õpetlik luguraamat

1. Laps tunneb huvi
Nutikad rebased
raamatute vastu ning
saab aimu raamatu
tekkeloost
2. Laps teab, kuidas
raamat kaante vahele
jõuab
3. Laps teab, et
raamatuid on eri tüüpi
ning proovib neid ka
ise luua (Paberraamat,
E-raamat, audioraamat)

Linnud-meie sõbrad
looduses

Muusika minu hingele

Metsloomad. Siil Siisi
seiklused kodumetsas.

Rühm

Täitmise tähtaeg
september-mai

1. Laps tunneb ja Osavad oravad
nimetab
erinevaid linde.
2. Laps tunneb
huvi lindude
maailma vastu
3. Laps oskab
linde enda
ümber märgata.

september-mai

1.Laps õpib muusikat Julged jänesed
kuulama/tajuma
2. Laps tutvub
muusikapillidega
3. Kaasata
lapsevanemaid projekti
läbiviimisel

september-mai

1.Arendada
lastes

Töökad siilid

september-mai

keskkonna – ja
loodussõbralikk
ust;
2.Tõsta laste
teadlikkust
Eesti metsades
elavatest
metsloomadest;
3.Kaasata
aktiivsemalt
osalema
lapsevanemaid
projekti
läbiviimisel.
Teatriga targaks ja
julgeks

Oleme terved ja
sportlikud

1.Lapsed
Sõbralikud karud
saavad teadmisi
teatrist ja
näitlejate tööst
2.Lastel areneb
esinemisjulgus
ja
väljendusoskus
1.Lapse füüsilise ja
Lahked liblikad
vaimse tervise
tugevdamine, sotsiaalse
ja tunnetusliku arengu
ergutamine
2.Lapse huvi
suunamine aktiivse
liikumise, sportimise ja
spordi vastu
3.Liikumise ja
liikumisohutuse
tedmiste-oskuste
kujundamine
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september-mai

september-mai

12.3. Õppeprotsessi toetavad ühisüritused Sipsiku majas
September - teretamise kuu (mihklikuu, sügiskuu)
Põhiväärtus - tarkus
Valdkonnad

Tegevused

Traditsioonid/sünd
mused

Teater

Vastutajad/märkused

02.09 - Tarkusepäeva tähistamine

Võimlemisõpetaja
Urmas
Muusikaõpetaja Jelena

09-13.09 - Vanavanemate päeva tähistamine
rühmades

Rühmaõpetajad

Eesti 11.09 kell 11.00 - Klounide teater Tiigrikutsy
Vene 11.09 kell 10.00 - Klounide teater Tiigrikutsy

Õppealajuhataja,
rühmaõpetajad

Lasteaia galerii

„Sügisandide näitus” (looduslikust materjalidest)

Õppealajuhataja

TEL

Teema: ohutult liiklemine ja mängimine õuealal,
kokkulepe ja reeglid (turvatunne, turvalisus)

TEL meeskond

11.09 - Ülemaailmne esmaabi päev

Õpetajad
Tervishoiutöötaja

27.09.2019 kell 10.00
TEL Õunajooks

Muusikaõpetaja Jelena
ja võimlemisõpetaja

30.09.2019 - Üle-Eesti liikumisnädal
Sportlik ühisüritus Toilas / Mihklipäev

Võimlemisõpetajad
Urmas ja Külli
Rühmaõpetajad

.....09 - TEL meeskonna koosolek
Tegevusteplaani koostamine

Õppealajuhataja

TEL Huviringid:
Taekwando
Jalgpall
Esteetika ja
tantsukool

Tegevused plaani järgi
Treenerid
16.09 kell 10.00 - Taekwandoo tutvustamine. Üritus
saalis. Osalevad lapsed 4-7 a

Üldised üritused

30.09 - Sportlik üritus Toilas / Mihklipäev

Võimlemisõpetajad
Urmas ja Külli

Õppe-ja
kasvatusprotsess

Turvalise ja arendava arengukeskkonna loomine
Rühmade valmisoleku õppeaastaks jälgitamine ja
hindamine

Õppealajuhataja
Majandusjuhataja
Tervishoiutöötaja

16.09 - Õppetöö algus/ igapäevased tegevused

Rühmaõpetajad

Rühmades paindlik lapsest lähtuv töökorraldus

Rühmaõpetajad,
liikumis- ja
muusikaõpetajad

Logopeedilist abi vajavate laste väljaselgitamine

Logopeed

Lastega tutvumine ja eripära väljaselgitamine

Rühmaõpetajad

Lapse arengu
jälgimine ja
hindamine

Spetsialistid
Koostöö
huvigruppidega

19.09 kell 16.30 – KK Lepatriinude rühmas
Kohtumine JVP algklassiõpetajaga ja direktoriga
lastevanemate koosolekutel

Õppealajuhataja

Jõhvi raamatukogu külastamine

Rühmaõpetajad

17.09 ja 20.09 - Iisaku Looduskeskus
Õppeprogramm 2019-2020
"Puude elurikkus ja eluring”

Keskkonnaamet

Koostöö lastevanematega

Rühmade koosolekud

Õpetajad

Individuaalsed perevestlused - uued lapsed

Õpetajad

Hoolekogu

Rühmade poolt uute liikmete esitamine

Juhtkond

Sisehindamine

16.09 - 2018/2019 õa. päevikute esitamine arhiivi
Kuu jooksul – ELIISi infosüsteemi kasutamine
Kuu jooksul - lastevanemate koosolekute
protokollide esitamine õppealajuhatajale
16.09 - 2019-2020 rühmade tegevuskavade
õppealajuhatajale esitamine ja kinnitamine
16.09 - Sipsiku maja 2019 - 2020 õppeaasta
tegevuskava direktorile esitamine

Juhtkond
Õpetajad

Rühmades olevate õppevahendite otstarbekuse ning Õppealajuhataja
laste vanusele vastavuse analüüs
Personali
koosolekud ja
arendusüritused

04.09; 25.09 - Pedagoogide infotunnid
.. - Pedagoogiline nõukogu

Juhtkond
Õppealajuhataja

Metoodikapäevad:
kogemuste vahetamine „õpetajalt-õpetajale”

Õppealajuhataja

Mentorluse
rakendamine

Igale uuele õpetajale on tagatud mentor.
Koostöö planeerimine ja läbiviimine.

Mentorid
Uued ja noored
õpetajad

Personali koolitus

12.09 - I-V KK metoodikakeskus.
KK õpetajatele koolitus.
,,Jutuvestmine ja sellega seotud tegevused
lasteaias". Koolitaja Piret Kukk.
Osaleb: Reet Kuldmets

Malle Trummar
metoodikakeskuse
koordinaator

19.09 - TEL Koolitus kokkadele.
Osaleb: Sipsiku maja peakokk Inna Školina

Ene Kruzman

27.09.2019 - TEL Koolitus lasteaedadele ja
Ene Kruzman
koolidele „Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps
koolis ja lasteaias, tema õppimise toetamine
praktiliste võtete kaudu“ Osalevad: T. Metsikova, J.
Kurenkova; Ljudmila Kurilova; Zoja Šibajeva;
Natalia Barndik
25.09-26.09 - HM pilootprojekt "Eestikeelne
õpetaja vene õppekeelega koolieelse lasteasutuse

Haridus- ja
Teadusministeerium

rühmas” Osaleb: Astra Ernits

Oktoober - õpetajate kuu, porikuu
Põhiväärtus – tervis
Valdkonnad

Tegevused

Traditsioonid/sünd
mused

Teater

Vastutajad/märkused

... 10 Õpetajate päeva tähistamine

Juhtkond
Muusikaõpetajad

07.10 – 11.10 - Leivanädala tähistamine rühmades,
talude külastamine (TEL)

Õpetajad

23.10 – „Karu läheb talveund” muusika
meelelahutus

Muusikaõpetaja

08.10 - Spordipäev „Seeneralli” Väikestele lastele

Võimlemisõpetaja

Eesti 01.10 kell 10.00 – Lasteteater Rõõmurullid
„ Päikesekiir õpib nägema loodust”

Õppealajuhataja

Vene 09.10.2019 kell 15.30 – Muusika etendus lastele
Lasteaia galerii

Näitus:
Laste tööde näitus „Sügis linnas ja metsas”
1.10 – 5.10 „Minu õpetaja”

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad

TEL

Teema: Tervislik toit, lauakombed ja isiklik hügieen TEL meeskond
Personali tervis. Ujumisvõimalus JVG-s
Liikumisõpetajad,
07.10 - Rahvusvaheline naeratamise päev
muusikaõpetajad
10.10 - Ülemaailmne vaimsetervise päev
13.10 - Ülemaailmne nägemise päev
16.10 - Ülemaailmne toidupäev
15.10 - Esmaabi koolitus lastele (TEL)

Punane Rist

21.10 – 25.10 - Tervishoiutöötaja vestlused:
suuhügieen, tervislik toitumine, lauakombed ja
isiklik hügieen (TEL)

Tervishoiutöötaja

TEL Huviringid:
Taekwando
Jalgpall
Esteetika ja
tantsukool

Tegevused plaani järgi

Treenerid

Üldised üritused

Loov õpetaja / õpetajate päev

JL õppealajuhatajad

Õppe-ja
kasvatusprotsess

Turvalise ja arendava arengukeskkonna täiendamine Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad
Liikumis- ja
muusikaõpetajad
Logopeedid

Mänguterapeut

Koostöö
huvigruppidega

Koostöö lastevanematega

Individuaalsed konsultatsioonid ja vestlused
logopeediga ja mänguterapeudiga

Spetsialistid

Õppetegevuste läbiviimise seired rühmades

Õppealajuhataja

HEV laste väljaselgitamine, IAK- vormistamine
(vajadusel)
Logopeediline abi

Logopeed

Punane Rist (TEL)
15.10 - „Esmaabi koolitus lastele”

Õppealajuhataja

Jõhvi raamatukogu külastamine
Temaatilised kohtumised Sipsiku majas

Rühmaõpetajad
Õppealajuhataja

Individuaalsed konsultatsioonid ja vestlused Õpetajad
õpetajatega vastavalt vajadusele / õhtuti 17.30 18.30
Individuaalsed konsultatsioonid ja vestlused
logopeediga ja mänguterapeudiga vastavalt
vajadusele

Logopeed
Mänguterapeut

Hoolekogu

... 10 - Hoolekogu istung

Sisehindamine

Motivatsioonivestlused õpetajatega

Õppealajuhataja

Personali
koosolekud ja
arendusüritused

30.10 - Pedagoogide infotunnid
.. - Pedagoogiline nõukogu

Juhtkond
Õppealajuhataja

Metoodikapäevad:
kogemuste vahetamine „õpetajalt-õpetajale”

Õppealajuhataja

Mentorluse
rakendamine

Konsultatsioonid ja vestlused, õppetegevuste
vaatlus ja analüüs

Õppealajuhataja

Personali koolitus

14.10 - „Vaimse tervise mess” Psühholoog Kärk
Kääsel; 4 akt
Toimub Pillerkaare majas

Juhtkond

17.10.2019 kell 13.30 I-V Metoodikakeskuse
teabepäev. Teema:
- individuaalsed nõustamised õpetajatele;
- õppematerjalid;
- koolitused ja metoodikapäevad.

Malle Trummar
metoodikakeskuse
koordinaator ja
piirkondlik nõustaja

November - Sipsiku maja sünnipäevakuu, talvekuu, hingedekuu
Põhiväärtus – turvalisus
Valdkonnad

Tegevused

Traditsioonid/sündmused .....11 - Isadepäeva tähistamine rühmades.
Perepäevad
Poiste võimlemishommik.
Spordivõistlused koos isadega

Vastutajad
rühmaõpetajad,
liikumisõpetaja,
muusikaõpetajad

Sipsiku maja sünnipäev

Õpetajad

Kadripäev, Mardipäev Sipsiku majas

Muusikaõpetajad
Rühmaõpetajad
Koostööpartnerid

Liiklus/turvalisuse nädal
Teater

eesti 05.11.2019 kell 10.00 – Hea Tuju Teater „Minu Õppealajuhataja
päev lasteaias”
vene 26.11 kell 11.00 – Teater Tuuleveski
„Tuhkatriinu”

Lasteaia galerii

Helkurid
Kingitused Sipsikule / Minu Sipsik

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad

TEL

Teema: tervislik toit; turvalisus
14.11- „Ilma suhkruta” päev” / Maailma
diabeedipäev

TEL meeskond
Liikumisõpetajad,
muusikaõpetajad

11.09 – 15.09 - Helkurinädal
TEL Huviringid:
Taekwando
Jalgpall
Esteetika ja tantsukool

Tegevused plaani järgi

Treenerid

Üldised üritused

Kadri ja Mardipäev
Osalevad koolirühmad

Kalevipoja maja
õppealajuhataja Häli

Õppe- ja kasvatusprotsess Turvalise ja arendava arengukeskkonna
täiendamine

Laste arengumappide täitmine
Motivatsioonivestlused uute õpetajatega
Lapse arengu hindamine

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad
Liikumis- ja
muusikaõpetajad
Õpetajad
Spetsialistid
Õppealajuhataja

HEV- lapsi toetava võrgustiku täpsustamine,
korrigeerimine

Logopeedid,eripedag
oog, rühmaõpetajad,
õppealajuhataja

Individuaalsed konsultatsioonid ja vestlused
logopeediga ja mänguterapeutiga vastavalt
vajadusele

Logopeed
Mänguterapeut

Koostöö huvigruppidega

Politsei- ja piirivalve amet Sipsiku maja külas

Õppealajuhataja

Hoolekogu

Töö plaani järgi

Hoolekogu esimees

Koostöö lastevanematega Perepäevad

Õpetajad

Individuaalsed konsultatsioonid ja vestlused
vastavalt vajadusele õhtuti 17.30-18.30
Sisehindamine

Liikumistegevused: kontroll, pedagoogi
nõustamine

Õppealajuhataja

Dokumentatsioon ELIIS-is: plaanid, päevikud. Õppealajuhataja
Lapse arengu tabelid, Lapse arengumapid
Rühmades olevate õppevahendite otstarbekuse
ning laste vanusele vastavuse analüüs
Personali koosolekud ja
arendusüritused

Õppealajuhataja

27.11 - Pedagoogide infotund

Õppealajuhataja

Metoodikapäevad:
kogemuste vahetamine „õpetajalt-õpetajale”

Õppealajuhataja

Mentorluse rakendamine

Konsultatsioonid ja vestlused, õppetegevuste
vaatlus ja analüüs

Õppealajuhataja

Personali koolitus

20-21.09 – II moodul „Eesti keelne õpetaja
vene õppekeelega rühmas”/ Astra Ernits

HTM

Detsember - Jõulukuu
Põhiväärtus – loovus
Valdkonnad
Traditsioonid/sünd
mused

Tegevused

Vastutajad/märkused

2.12 - Advendihommik

Õpetajad

Päkapikkude tantsutrall

Koostööpartnerid

Jõululaat - kohvik

Õpetajad

Jõuluetendused lastele

Koostööpartnerid

Jõulupeod

Õpetajad

Lasteaia galerii

Jõuluteemaline näitus (teema täpsustamisel )

Õppealajuhataja

TEL

Teema: vaimne tervis
03.12- Ülemaailmne puuetega inimeste päev
Teistsuguste inimeste nädal- kuidas olla teistmoodi
inimene: kes ei kuule, ei näe, kellel pole käsi või
jalgu

TEL meeskond
Liikumisõpetajad,
muusikaõpetajad

TEL Huviringid:
Taekwando
Jalgpall
Esteetika ja
tantsukool

Tegevused plaani järgi

Treenerid

Üldised üritused

Plaani järgi

Õppe-ja
kasvatusprotsess

Kokkuvõte esimese poolaasta õnnestumised ja
ebaõnnestumised

Logopeedid,
rühmaõpetajad,
õppealajuhataja

Organiseeritud muusikategevused. Jõulud. Antakse
hinnangu tööle

Õpetajad
Õppealajuhataja

Laste rahulolu uuring- küsitlus lastele/ uued vormid

Rühmaõpetajad
Õppealajuhataja

Lapse arengu
jälgimine ja
hindamine

Andekate lapsete toetamine. Analüüs.

Õpetajad
Õppealajuhataja.

Erivajaduste laste toetamine. Analüüs.

Spetsialistid
Õpetajad
Tervishoiutöötaja
Õppealajuhataja

Koostöö
huvigruppidega

IVKHK Piparkoogipäev

Õppealajuhataja

JVPK Päkapikude trall

Õppealajuhataja

Raamatukogu külastamine

Õppealajuhataja

Koostöö lastevanematega

Individuaalsed konsultatsioonid ja
vastavalt vajadusele õhtuti 17.30 -18.30

vestlused Õpetajad

Ühised peod peredega

Õpetajad

Hoolekogu

Koostöö plaani järgi

Hoolekogu esimees

Sisehindamine

Muusikategevuste ja Jõulupeole läbiviimise seired

Õppealajuhataja

Personali
koosolekud ja
arendusüritused

18.12 - Pedagoogide infotund

Juhtkond
Õppealajuhataja

Metoodikapäevad:
kogemuste vahetamine „õpetajalt-õpetajale”

Õppealajuhataja

Personali koolitus

Plaani järgi

Jaanuar - kuuse ärasaatmise kuu, muinasjutukuu
Põhiväärtus - avatus
Valdkonnad

Tegevused

Traditsioonid/sündm Vana aasta ja kuuse ärasaatmine
used
Lumemängude päev. Lumelinn õues
Teater

Vastutajad/märkused
Muusikaõpetajad
Võimlemisõpetaja

Eesti 21.01 kell 15.30 - Onu Ervini Lasteteater „Puhtu ja Õppealajuhataja
Mustu”
Vene 14.01 kell 10.00 Ilmarine „Мальчик с пальчик»

Lasteaia galerii

„Talvemuinasjutt”

Õppealajuhataja

TEL

Teema: lapse õigused ja kohustused
21.01 - ülemaailmne kallistamise päev
Veenädal

TEL meeskond
Liikumisõpetajad,
muusikaõpetajad

Lumemängud- talvised sportmängud õues
TEL Huviringid:
Taekwando
Jalgpall
Esteetika ja
tantsukool

Tegevused plaani järgi

Üldised üritused

Tegevused plaani järgi

Õppe-ja
kasvatusprotsess

Lapse vabategevuse mängu vaatlus

rühmaõpetajad,
õppealajuhataja

Mänguoskuste väärtustamine

Rühmaõpetajad,
õppealajuhataja

Rahulolu- uuringud lapsevanem, laps, personal

Direktor

Koostöö
huvigruppidega

Individuaalsed konsultatsioonid ja
vastavalt vajadusele õhtuti 17.30-18.30

vestlused Õpetajad

08.01 ja 09.01 - Iisaku Looduskeskus
Õppeprogramm 2019-2020
„Jäljed lumel"

Keskkonnaamet

Koostöö lastevanematega

Individuaalsed konsultatsioonid ja vestlused Õpetajad
vastavalt vajadusele õhtuti 17.30 -18.30

Hoolekogu

Koostöö plaani järgi

Sisehindamine

Laste rahulolu uuring (küsitlus, lapse intervjuu)

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad

Õppekava täitmise hindamine: arengutabelid

Õppealajuhatajad
Rühmaõpetajad

Personali koosolekud 29.01- Pedagoogide infotund
ja arendusüritused
Metoodikapäevad:
kogemuste vahetamine „õpetajalt-õpetajale”
Personali koolitus

Hoolekogu esimees

Õppealajuhataja
Õppealajuhataja

22.-23.01.2020 – III moodul „Eesti keelne õpetaja HTM
vene õppekeelega rühmas”/ Astra Ernits

Veebruar - Sõbrakuu, minu Eestimaa, küünlakuu
Põhiväärtus - sõbralikkus
Valdkonnad

Tegevused

Traditsioonid/sündm Vastlad - väljasõit Toila, vastlapäevamängud
used
Sõbrapäev

Õpetajad
Õpetajad

Vabariigi aastapäev
Aktus saalis

Muusikaõpetajad
Õppealajuhataja

17.-21.02 - Rahvuslik nädal
Oma rahvuse ja kodukoha väärtustamine.

Õpetajad

Kaitseliidu maja külastamine
Teater

Vastutajad/märkused

Eesti 03.02 kell 10.00 – Rõõmurullide Teater
„Nõiatüdruk Mirell peab Eesti sünnipäeva”

Vene
Lasteaia galerii

Meisterdamine sõbrapäevaks
Õppealajuhataja
Sipsiku maja kaunistamine Vabariigi aastapäevaks Õpetajad

TEL

Personali tervisepäev: tervislike eluviiside
propageerimine
Tervislik toit ja joogid.

TEL meeskond
Liikumisõpetajad,
muusikaõpetajad

Rahvusvaheline 112 päev – teadvustamine
hädaabinumbri 112 olulist

Õppealajuhataja

TEL Huviringid:
Taekwando
Jalgpall
Esteetika ja
tantsukool

Tegevused plaani järgi

Treenerid

Üldised üritused

Laulude karusell ja tantsutrall 2 / erinevate
rahvuste laulud ja tantsud

Vastutaja: Sipsiku maja
/ Julia

Õppe-ja
kasvatusprotsess

Koolivalmidus. Koolipikendust vajavate laste välja Spetsialistid, õpetajad
selgitamine ja avalduste esitamine

Lapse arengu
jälgimine ja
hindamine

Koostöö lastevanematega

Koolivalmiduse hindamine ja analüüs (laste
tegevuste ja tööde analüüs, vaatlused)

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad

Arengutabelite täitmine

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad

Lahtiste uste nädal lastevanematele

Rühmaõpetajad
Õppealajuhataja

Koolipikendust vajavate laste välja selgitamine

Rühmaõpetajad
Õppealajuhataja.
logopeed

Lapse vabategevuse ja mängu vaatlus

Õppealajuhataja

Raamatukogu külastamine

õpetajad

Lahtiste uste nädal lastevanematele

Rühmaõpetajad
Õppealajuhataja

Individuaalsed konsultatsioonid ja vestlused
vastavalt vajadusele õhtuti 17.30-18.30
Arenguvestlused

Hoolekogu

Koostöö plaani järgi

Hoolekogu esimees

Sisehindamine

Koolivalmiduskaartide täitmine

Spetsialistid
Õpetajad

Arengutabelite täitmine

Spetsialistid
Õpetajad

Personali koosolekud 26.02- Pedagoogide infotund
ja arendusüritused
Metoodikapäevad:
kogemuste vahetamine „õpetajalt-õpetajale”
Personali koolitus

Plaani järgi

Õppealajuhataja
Õppealajuhataja

Märts - teatrikuu, tüdrukutekuu, paastukuu, linnukuu
Põhiväärtus - julgus
Valdkonnad

Tegevused

Traditsioonid/sündm Tüdrukute nädal. Ilupäev juuksuritega.
used
14.03 – Emakeelepäev. luule- ja jutuhommik

Teater

Vastutajad/märkused
Õppealajuhataja
Õpetajad

Teatrietendused. Õpetajate teater

Muusikaõpetajad

1. märts ülemaailmne kasside päev

Õpetajad

Eesti 13.03 kell 10.00 – Miku-Manni Teater „Pätuke”

Õppealajuhataja

Vene 1. Jõhvi Lepatriinu nukuteater. Lapsed lähevad
külla.
2.
Lasteaia galerii

„Kassid”
Õppealajuhataja
„Kallile emale” Kingitused: pildid, kaunistused jm

TEL

22.03. Ülemaailmne veepäev. Maitseveede
valmistamine rühmades

Õpetajad

20.03 - Rahvusvaheline õnnepäev

Õpetajad

20.03 - Ülemaailmne suutervisepäev
Õppetegevus lastele „Terved hambad”

Tervishoiutöötaja

TEL Huviringid:
Taekwando
Jalgpall
Esteetika ja
tantsukool

Tegevused plaani järgi

Treenerid

Üldised üritused

Plaani järgi

Juhtkond

Õppe-ja
kasvatusprotsess

Õuesõppe perioodi algus

Rühmaõpetajad

Lapse arengu pidev jälgimine ja hindamine.
Arengumapid, arengutabelid.
Koolivalmiduskaartide täitmine

Õpetajad

Arenguvestlused õpetajatega

Õppealajuhatja

Lapse arengu
jälgimine ja
hindamine

Lapse arengu jälgimise ankeet

Rühmaõpetajad

Koolivalmiduse hindamine

Õpetajad

Koostöö
huvigruppidega

Raamatukogu külastamine

Õppealajuhataja

JVPK – teatrietendusel lastele.

Õppealajuhataja

JHK – teatrietendused lastele

Õppealajuhataja

Nukuteater Lepatriinu - teatripäev

Õppealajuhataja

Arenguvestlused lapsevanematega

Rühmaõpetajad

Individuaalsed konsultatsioonid ja vestlused

Rühmaõpetajad

Koostöö lastevanematega

vastavalt vajadusele õhtuti 17.30-18.30
Hoolekogu

Koostöö plaani järgi

Hoolekogu esimees

Sisehindamine

Koolivalmiduskaartide täitmine

Õppealajuhataja

Personali koosolekud 25.03- Pedagoogide infotund
ja arendusüritused
Metoodikapäevad:
kogemuste vahetamine „õpetajalt-õpetajale”

Õppealajuhataja

Personali koolitus

HTM

..– IV moodul „Eesti keelne õpetaja vene
õppekeelega rühmas”/ Astra Ernits

Õppealajuhataja

Aprill - munapühade kuu, naljakuu, südamekuu
Põhiväärtus - viisakus
Valdkonnad

Tegevused

Traditsioonid/sündm Naljapäev
used

Teater

Vastutajad/märkused
Muusikaõpetajad
Võimlemisõpetajad

Munapühade mängupeod

Õpetajad

Teatrihommikud

Õpetajad

Südamenädal

Õpetajad

Eesti 23.04 kell 10.00 – Rõõmurullide Lasteteater
„Ettevaatust, sebra”

Õppealajuhataja

Vene 28.04.kell 11.00 - Tuuleveski teater „Veedrakoni
kingitus”
Lasteaia galerii

Kaunistused munapühadeks

Õppealajuhataja

TEL

Südamenädal

Õpetajad
Tervishoiutöötaja
TEL rühm

Orienteerumismängud lasteaia õuealal – „Kevade
otsimine”

Võimlemisõpetaja

06.04 - Rahvusvaheline spordipäev

Võimlemisõpetaja

07.04 - Maailma tervisepäev

Võimlemisõpetaja

14.04 - Õuesõppimise päeva algus

Õpetajad

TEL Huviringid:
Taekwando
Jalgpall
Esteetika ja
tantsukool

Tegevused plaani järgi

treenerid

Üldised üritused

Viktoriin / eesti rühmad
Teema: LOODUS

Pillerkaare maja /
Õppealajuhataja Ly

Õppe-ja
kasvatusprotsess

Õuesõppe

Õpetajad
Õppealajuhataja

Koostöö
huvigruppidega

Raamatukogu külastamine
Muusika ja kunstikooli külastus

Õppealajuhataja

Koostöö lastevanematega

Arenguvestlused lapsevanematega

Rühmaõpetajad

Individuaalsed konsultatsioonid ja vestlused
vastavalt vajadusele õhtuti 17.30-18.30

Rühmaõpetajad

Hoolekogu

Koostöö plaani järgi

Hoolekogu esimees

Sisehindamine

Koolivalmiduskaartide täitmine

Rühmaõpetajad

Rühmade SWOT-analüüs. Tehakse rühma põhiselt Õppealajuhataja
– õpetajad koos õpetajaabiga.
Lastevanemate rahulolu uuring
Õpetajate ja spetsialistide eneseanalüüs

Õpetajad
Spetsialistid

Arenguvestlused personaliga

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad

Õuesõppe osakaal õppetegevustes- hindamine

Õppealajuhataja

Erivajadustega laste arengu toetamine ja
hindamine
Personali koosolekud Laste arengu jälgimise tabelid
ja arendusüritused
Metoodikapäevad:
kogemuste vahetamine „õpetajalt-õpetajale”
Personali koolitus

Õppealajuhataja
Rühmaõpetajad

Juhtkond
Ped töögrupp
Rühmaõpetajad
Õppealajuhataja.
Logopeed, eripedagoog
Õppealajuhataja

Plaani järgi

Mai - lõpupeod, lehekuu
Põhiväärtus - hoolivus
Valdkonnad

Tegevused

Traditsioonid/sündm Emadepäeva peod. Perepeod rühmades.
used
Tänuhommik- lasteaia lõpetajatelt kõigile
töötajatele

Teater

Vastutajad/märkused
Õpetajad
Õppealajuhataja

Lemmikloomapäev - uus traditsioon

Õppealajuhataja

Lõpupeod

Õpetajad

Eesti 12.05 kell 10.00 – Tallinna Lepatriinu Teater
„Näed, see seal”

Õppealajuhataja

Vene
Lasteaia galerii

Sipsiku maja aastanäitus (Saalis)

Õppealajuhataja

TEL

06.05- tervisliku toitumise päev

Tervishoiutöötaja

10.05-ülemaailmne kehalise aktiivsuse päev
jalgratturi päev- ohutu liiklus

Võimlemisõpetaja

15.05- Rahvusvaheline perepäev

Õpetajad

Ülemaailmne veepäev

Õpetajad

TEL Huviringid:
Taekwando
Jalgpall
Esteetika ja
tantsukool

Tegevused plaani järgi

treenerid

Üldised üritused

Plaani järgi

Õppe-ja
kasvatusprotsess

Õuesõppekuu

Rühmaõpetajad,
õppealajuhataja

Mänguoskuste väärtustamine (liikumismängud ja
õuemängud)
Lapse arengu
jälgimine ja
hindamine

Lapse arengu jälgimise ankeet

Õpetajad, muusika-ja
liikumisõpetaja

Koolivalmiduskaartide täitmine

Rühmaõpetajad

Koostöö
huvigruppidega

Raamatukogu külastamine

Õppealajuhataja

Arenguvestlused personaliga

Õppealajuhataja

Ümarlaud Jõhvi Vene Põhikooli meeskonnaga

Juhtkond

Arenguvestlused lapsevanematega

Rühmaõpetajad

Individuaalsed konsultatsioonid ja vestlused
vastavalt vajadusele õhtuti 17.30-18.30

Rühmaõpetajad

Lastevanemate koosolekud

Rühmaõpetajad

Hoolekogu

Koostöö plaani järgi

Hoolekogu esimees

Sisehindamine

Kokkuvõtted sisehindamise perioodist

Õppealajuhataja

Koostöö lastevanematega

Personali koosolekud 27.03- Pedagoogide infotund
ja arendusüritused
Metoodikapäevad:
kogemuste vahetamine „õpetajalt-õpetajale”
Personali koolitus

Õppealajuhataja
Õppealajuhataja

Plaani järgi

Juuni, Juuli, August - Tere, suvi!
Väärtus - kasvatuse märksõna: mängulisus
Valdkonnad
Traditsioonid/üritused

Tegevused
01.06- Lastekaitsepäev
Õppeaasta lõpetamine

TEL
05.06- ülemaailmne keskkonnapäev

Vastutajad
Rühmaõpetajad,
Muusikaõpetajad,
Liikumisõpetajad
TEL meeskond
Liikumisõpetajad,

muusikaõpetajad
Õppe-ja kasvatusprotsess

Lastekaitsepäev- ühisjoonistus
tapeedile
Suvemängud

Rühmaõpetajad,
õppealajuhataja

Sisehindamine

Õppeaasta kokkuvõte

Õppealajuhataja

Personali koosolekud ja
arendusüritused

Infotunnid

Õppealajuhataja

2019 -2020 Sisekontrolli plaan
Teostamise
aeg

Tegevused

Vastutav isik
Koostööpartnerid

Monitooring

SEPTEMBER Lapse arengu jälgimine: lapse kaalu Tervishoiutöötajad Kontroll on läbiviidud
ja kasvu kontrollimine
Rühmaõpetajad
Lapse arengu jälgmine: arengu või
perevestlus lastevanematega; IAKkoostamine (vajadusel)
Ankeet uuele lapsevanemale

Rühmaõpetajad
Lapsevanemad,
spetsialistid

Kontroll on läbiviidud

Rühma dokumentatsioon:
ELIIS:
nädalaplaan – on valmis reedeks,
tegevuskava – 16.09 on valmis,
lapse arengu tabel,
teadetahvlid.

Õppealajuhatajad

16.09 - Rühmade
tegevuskavad on
esitatud.
Arengu planeerimine
on süsteemne,
mõistetav ja
mõõdetav ning lähtub
kõiki valdkondi
hõlmavast
sisehindamisest
kaasates huvigruppe

2018-2019 päevikute esitamine
arhiivi

Õppealajuhatajad

16.09 päevikud on
esitatud

Lastevanemate koosolekute
protokollide esitamine,
hoolekogu liikme esitamine

OKTOOBER

Rühmaõpetajad

Eesti keele õppimine. Tegevuskava
esitamine ja kinnitamine

Õppealajuhatajad

Arenguvestlused uute
pedagoogidega.
Mentorluste toetamine.

Õppealajuhatajad

Valmisolek õppeaastaks

Juhtkond

Lapse arengu jälgimine: arengu või

Rühmaõpetaja

Kuu jooksul on
esitatud
16.09 – on valmis
Toimub kuu jooksul

Majad on uueks
õppeaastaks valmis
Kontroll on läbi

perevestlus lastevanematega;
IAK-koostamine (vajadusel)

NOVEMBER

Lapsevanemad,
spetsialistid,
logopeed

viidud

Logopeediline abi. Tegevuskava
esitamine ja kinnitamine

Õppealajuhatajad

Kuu jooksul on tehtud

Mänguteraapiline abi. Tegevuskava
esitamine ja kinnitamine

Õppealajuhatajad

Kuu jooksul on tehtud

Rühmades olevate õppevahendite
otstarbekuse ning laste vanusele
vastavuse analüüs

Õppealajuhatajad
Õpetajad

Toimub kuu jooksul

Kultuur-hügieenilised harjumused:
eneseteenindamine, lauaetikett jne

Majandusjuhatajad
Õppealajuhatajad
Tervishoiutöötajad

Toimub kuu jooksul

Õppetegevuste läbiviimise seired
rühmades

Õppealajuhatajad

Toimub kuu jooksul

Uute õpetajate toetamine,
mentorlus

Õppealajuhatajad

Toimub kuu jooksul

Uute õpetajate toetamine,
mentorlus

Õppealajuhatajad

Liikumistegevused: kontroll,
pedagoogi nõustamine

Õppealajuhatajad

Kontroll ja
nõustamine on
läbiviidud

Rühmades olevate õppevahendite
otstarbekuse ning laste vanusele
vastavuse analüüs

Õppealajuhatajad

Analüüs on tehtud

Laste arengumappide täitmine

Õpetajad

Toimub kuu jooksul

Õpetajad
Õppealajuhatajad

Hinnang on antud

Laste rahulolu uuring- küsitlus
lastele/ uued vormid

Rühmaõpetajad
Õppealajuhatajad

Rahulolu uuring on
teostatud

Erivajaduste laste toetamine.
Analüüs.

Spetsialistid
Õpetajad
Tervishoiutöötajad
Õppealajuhatajad

DETSEMBER Organiseeritud muusikategevused.
Jõulud. Antakse hinnangu tööle

Andekate laste toetamine. Analüüs. Õpetajad
Õppealajuhatajad
JAANUAR

VEEBRUAR

Toimub kuu jooksul

Laste rahulolu uuring (küsitlus,
lapse intervjuu)

Õppealajuhatajad
Rühmaõpetajad

Õppekava täitmise hindaminearengutabelid

Õppealajuhatajad
Rühmaõpetajad

Õppetegevuste läbiviimise seired
rühmades

Õppealajuhatajad

Koolivalmiduse hindamine a

Õppealajuhatajad

Analüüs on tehtud

Analüüs on tehtud
Uuring on teostatud

Analüüs on tehtud

analüüs (laste tegevuste ja tööde
analüüs, vaatlused)

MÄRTS

APRILL

Rühmaõpetajad

Koolivalmidus. Koolipikendust
vajavate laste välja selgitamine ja
avalduste esitamine

Spetsialistid,
õpetajad

Arengutabelite täitmine

Spetsialistid
Õpetajad

Lahtiste uste nädal lastevanematele

Rühmaõpetajad
Õppealajuhatajad

Lapse vabategevuse ja mängu
vaatlus

Õppealajuhatajad

Personali rahulolu- uuring
(küsitlus)

Õppealajuhataja

On täidetud
On läbiviidud
Analüüs on tehtud

On tehtud

Individuaalse laste arengu
Õppealajuhatajad
toetamine, jälgimine ja hindamine. Pedagoogid
Lapsevanemale lapse arengust
tagasiside andmine ja nõustamine

Sisekontrolli
kokkuvõte.
Aasta aruanne.
Lapse arengu
hindamise
diagnostika;
Arengumapp;
Monitoring;
Portfoolio.

Laste koolivalmiduse saavutamise
analüüsimine

Sisekontrolli
kokkuvõte
Aasta aruanne

Direktor
Õppealajuhatajad
Logopeedid
Tervishoiutöötajad
Õpetajad
Kooliõpetajad

Koolivalmiduskaartide
vormistamine

Rühmaõpetajad
Õppealajuhatajad

Lastevanemate rahulolu uuring

Õppealajuhatajad
Rühmaõpetajad

Õpetajate ja spetsialistide
eneseanalüüs

Õpetajad
Spetsialistid

Arenguvestlused personaliga

Õppealajuhatajad
Rühmaõpetajad

Erivajadustega laste arengu
toetamine ja hindamine

Juhtkond
Ped.nõukogu
töögrupp

Rühmade SWOT-analüüs.

Õuesõppe osakaal õppetegevustes-

Esitatud
lapsevanemale kuni
31.03.2020

Õppealajuhatajad

Õppealajuhatajad

Sisekontrolli
kokkuvõte
Aasta aruanne
Tehakse rühma
põhiselt – õpetajad
koos õpetajaabiga.

hindamine
MAI

JUUNI

Jaanuar
Aprill

Koolivalmiduse hindamine ja
analüüs (laste tegevuste ja tööde
analüüs, vaatlused)

Õppealajuhatajad
Rühmaõpetajad

Eneseanalüüs. Õpetajad ja
erispetsialistid esitavad
eneseanalüüsid.

Rühmaõpetajad

ÕKT aasta aruanne. 2019/2020 õa.
rühmade tegevuste analüüs

Rühmaõpetajad

Huvitegevuse korralduse analüüs

Õppealajuhatajad

Majade õppeaasta ÕKT aruanne.
Ettepanekud uueks õppeaastaks

Õppealajuhatajad
Rühmaõpetajad

Sisehindamise akt 2019 - 2020

Õppealajuhatajad
Rühmaõpetajad

Arengukava, õppeaasta
Juhtkond
tegevuskavade ja töötajate
Pedagoogid
tööplaanide sidususe ja elluviimise
sisekontroll

Aasta jooksul Laste külastavuse analüüs

Sisekontrolli
kokkuvõte
Aasta aruanne
Aruanded koostatud

Sisekontrolli
kokkuvõte
Aasta aruanne

Tervishoiutöötajad, Laste kohalkäimise %
pers.juht-asjaajaja kasvav trend-eesmärk
Rühmaõpetajad
80%

Aasta jooksul

Rühma dokumentatsioon:
tegevuskava, lapse arengu tabel.
ELIISi täitmise kontroll:
nädalaplaan jne

Õppealajuhatajad
Rühmaõpetajad

Aasta jooksul

Õppekava elluviimise analüüs
Juhtkond
Nädalaplaanide lasteasutuse
Ped. töögrupp
õppekavaga vastavuse
kontrollimine ja nendest kavandatu
elluviimise jälgimine
rühmategevuste külastamise kaudu

Sisekontrolli
kokkuvõte
Aasta aruanne

Aasta jooksul

TEL töökavade elluviimise kontroll Direktor
- Tervislike ürituste korraldamine
Õppealajuhatajad
- Mänguvahendite kvaliteet
Tervishoiutöötajad
Logopeedid
Majandusjuhatajad
Pedagoogid

Sisekontrolli
kokkuvõte
Aasta aruanne

Aasta jooksul

Õppemeetodite rakendamine:

Sisekontrolli

Direktor

Arengu planeerimine
on süsteemne,
mõistetav ja
mõõdetav ning lähtub
kõiki valdkondi
hõlmavast
sisehindamisest
kaasates huvigruppe

Aasta jooksul

Õuesõpe
Õppealajuhatajad
Alternatiivpedagoogika
Pedagoogid
Avatusõppe
Lõimitud õpe
Hea alguse metoodika
KK metoodika
Uued tehnikad kunstiõpetuses
Õppemeetodite ja
õpetamisstrateegiate analüüs, nende
tõhusus, vastavus õppe ja kasvatus
eesmärgile, laste eale ja võimetele.

kokkuvõte
Aasta aruanne

Koostööpartnerid, huvigrupid:
Lastevanemad,
Koolid: Jõhvi Kunstikool, Jõhvi
Muusikakool, Jõhvi Spordikool,
JG, JPK ja JVPG,
JHK,
IVKHK,
Jõhvi Raamatukogu,
Aasta tegevuskavade koostamine,
eluviimine ja analüüsimine

Sisekontrolli
kokkuvõte
Aasta aruanne

Direktor
Õppealajuhatajad
Õpetajad

Koostöö lastevanematega
August/September

Perevestlused -uued lapsed

September

Rühmakoosolekud

September

Hoolekogu liikmete valimine

September

Koolidega kohtumine

September
November
Detsember
Mai

Ühisüritused peredega; Vanavanemate päev,
Isadepäev,
Jõulupidu,
Emadepäev

Aastaringselt 1xkuus

Iga tarkusetera stendil, et kodu ja lasteaed toetaksid sarnaste
väärtuste kujundamist

Pedagoogiline ja metoodiline töö
Iga kuu viimane kolmapäev, kell
13.30 infotund.
E-mailidele jooksev info

Regulaarne personali informeerimine:
- infotunnid / töökoosolekud õpetajatega;
- infotahvlid;
- IT – teel;
- vestlused.

Aasta jooksul

ELIISi ja ARNO infosüsteemi kasutamine

September

01.09.2019.a. Päevikute esitamine arhiivi

4 korda õppeaastas

Pedagoogiline nõukogu

Aastaringselt

Lasteaiasisesed õppepäevad / töötoad, lahtiste tegevuste
vaatlus

Mai/Juuni

Pedagoogide enesehindamine.
Laste rahulolu- uuring, vanem rühm.

Aprill / mai

Arenguvestlused õpetajatega

13. Jõhvi Lasteaiad sisehindamine
Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja
lasteasutuse järjepidev areng, selgitades välja lasteasutuse tegevuse tugevused ning
parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse lasteasutuse arengukava tegevuskava kolmeks
aastaks. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse lasteasutuse sisehindamisel õppe- ja
kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakase nende tulemuslikkust.
Lasteasutuse sisehindamist korraldab lasteasutuse direktor. Sisehindamist teostavad:
õppealajuhatajad,
majandusjuhatajad, tervishoiutöötajad ja vajadusel pedagoogilisel
nõupidamisel kinnitatud töörühm.
Sisehindamise aeg planeeritakse õppeaasta alguses lasteasutuse tööplaanis. Kõiki lasteasutuse
töötajaid teavitatakse direktori põhitegevuse käskkirjade kaudu sellest, millal mida lasteasutuse
töötajatelt oodatakse seoses kavandatava sisehindamisega.
Sisehindamise läbiviimine lõpetatakse direktori juures eelkokkuvõttega, tuues välja esialgsed
sisehindamise tulemused, milles on eristatud lasteasutuse tugevused ja parendamist vajavad
valdkonnad
Sisehindamise tulemused vormistatakse sisehindamise analüütilise aruandena. Aruande
maksimaalseks pikkuseks on 20 lehekülge A 4 formaadis.
Jõhvi Lasteaiad enesehindamine
Enesehindamine: süsteemne ja regulaarne lasteaia tegevuste ja tulemuste ülevaatuse protsess,
millesse on kaasatud lasteaia personal. Hinnangud esitatakse hindajate poolt jooksva kuu lõpuks
direktorile.
Võtmeala
Eestvedamine ja
juhtimine

Hinnangu objekt

Meetodid

Aeg

Hindajad

Inforessursside
analüüs
juhtimine ja mat-tehn.
baasi hindamine

jaanuar

majandusjuhataja

Arengukava seire
(muutmine august)

1x aastas

direktor

analüüs

Personalijuhtimine

Tegevuskavade ja
õppekava seire 1x a

analüüs

1x aastas

õppealajuhatajad

Eesmärkide ja strat
plaanide täitmine

töökeskkonnna
ankeet

detsember

personalijuhtasjaajaja

Sisehindamise
süsteemi toimivus

vaatlus, analüüs

aprill

direktor

Juhtimise
tulemuslikkus

töökeskkonna
ankeet

detsember

personalijuhtasjaajaja

Tunnustussüsteem

töökeskonna
ankeet

detsember

personalijuhtasjaajaja

Juhtide eneseanalüüs

analüüs

aprill

juhid

Personali kaasamine ja uurimus:
aprill
toetamine
töögruppides
töötava personali
hulk

personalijuhtasjaajaja

Personali arendamine

aprill

Personalijuht asjaajaja

Personali hindamine ja analüüs:
motiveerimine
tunnustamine,

aprill

Personalijuht asjaajaja

Personali rahulolu

töökeskonna
ankeet,
arenguvestlused

detsember
aprill

personalijuhtasjaajaja
õppealajuhatajad
majandusjuhataja
direktor

Personali
enesehinnang

kirjalik
eneseanalüüs

aprill

õppealajuhatajad

Lapse areng

arengutabelid

mai

pedagoogid

Erivajadused

nõustamisseptember
komisjoni
otsuste analüüs,
laste kõne uuring

direktor

Tagasiside andmine
lapsevanemale

arenguvestlus

aprill

pedagoogid

Ressursside
juhtimine

Säästlik majandamine
ja keskkonnahoid

analüüs

mai

majandusjuhataja

Koostöö
huvigruppidega

Vanemate aktiivsus
üritustel

analüüs

mai

õppealajuhatajad

Avalikkussuhted
(kajastatus meedias)

analüüs

mai

direktor

Arenguvestluste
tagasiside

analüüs

mai

õppealajuhatajad

Õppe- ja
kasvatusprotsess

analüüs:
koolitustest
osavõtt

logopeedid

Lastevanemate
rahulolu

ankeet

jaanuar

Lahtiste uste päev

küsitlus pärast
veebruar
rühmas viibimist

direktor
pedagoogid

Jõhvi Lasteaiad sisekontroll
Sisekontroll: juhtimise ja õppe- ja kasvatustegevuse üle teostatav lasteaia sisene kontroll, mis
tagab nõuete täitmise (konkreetsed protseduurid, seadusandluse või ühiste kokkulepete täitmise
kontroll).
Võtmeala

Hinnangu objekt

Meetodid

Aeg

Hindajad

Juhtimine

Dokumentatsiooni kord

vaatlus

detsember

Personalijuhtasjaajaja

Eelarve täitmine

analüüs

juuni,
oktoober

majandusjuhatajad

Eelarveaasta kokkuvõte

analüüs

detsember

majandusjuhatajad

Töö- ja tervisekaitse
korraldamine

analüüs

november

majandusjuhatajad

Tuleohutuse nõuete täitmine analüüs

november

majandusjuhatajad

Tegevuste külastus

vaatlus

pidev

õppealajuhatajad

Stend, teated vanematele

vaatlus

oktoober

õppealajuhatajad

Aasta tegevuskavade,
rühmapäevikute,
nädalaplaanide kontroll

vaatlus

pidev

õppealajuhatajad

Lapse tegevus

vaatlus

pidev

õppealajuhatajad

Kooliküpsus

Kooliküpsuse
tabelite täitmine

aprill

pedagoogid

Õppemeetodite lastepärasus vaatlus

pidev

õppealajuhatajad

Õppekava täitmine

analüüs

aprill

õppealajuhatajad

Pedagoogilise nõukogu
protokollid

analüüs

aprill

pedagoogilise
nõukogu esimees

mai

direktor

Õppe- ja
kasvatustöö

Koostöö

Hoolekogu
protokollid

koosolekute analüüs

Koostöökava, selle täitmine

analüüs

aprill

õppealajuhatajad

Arenguvestluste
dokumenteerimine

vaatlus

mai

õppealajuhatajad

54

